Vraag 11
KERN
Gemert

Gemert
Gemert

Gemert
Gemert

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

Gemert
Pagina 1 van 222

Vraag 11

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

Pagina 2 van 222

Vraag 11

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

Gemert

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Pagina 3 van 222

Vraag 11
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

Gemert
Gemert

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

Gemert

Gemert
Gemert

Pagina 4 van 222

Vraag 11

Gemert

Gemert

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Pagina 5 van 222

Vraag 11
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

Gemert

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Pagina 6 van 222

Vraag 11
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

Gemert
Gemert

Gemert

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

Gemert

Pagina 7 van 222

Vraag 11

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

Gemert
Gemert

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

Pagina 8 van 222

Vraag 11

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

Gemert

Bakel

Pagina 9 van 222

Vraag 11

Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel

Bakel
Bakel
Bakel

Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel

Bakel

Pagina 10 van 222

Vraag 11

Bakel

Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel

Bakel
Bakel
Bakel

Bakel
Bakel
Bakel
Bakel

Bakel
Bakel
Pagina 11 van 222

Vraag 11
Bakel

Bakel

Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel

Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel

Bakel
Bakel
Bakel
Pagina 12 van 222

Vraag 11

Bakel
Bakel

Bakel

Bakel

Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel

Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Pagina 13 van 222

Vraag 11
Bakel

Bakel
Bakel

Bakel

Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel

Bakel

Pagina 14 van 222

Vraag 11

Bakel
Bakel

Bakel
Bakel
Bakel

Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel

Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel

Bakel
Bakel
Bakel
Pagina 15 van 222

Vraag 11
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel

Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel

Bakel

Bakel

Pagina 16 van 222

Vraag 11

Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel

Bakel
Milheeze

Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze

Milheeze
Milheeze
Milheeze

Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze

Pagina 17 van 222

Vraag 11

Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze

Milheeze

Milheeze
Milheeze

Milheeze
Milheeze
Milheeze

Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze

Pagina 18 van 222

Vraag 11

Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze

Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze

Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Pagina 19 van 222

Vraag 11
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze

Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze

Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze

Pagina 20 van 222

Vraag 11

Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze

Milheeze

Milheeze
Milheeze

Milheeze
Milheeze

Milheeze

Milheeze

Milheeze
Milheeze
Pagina 21 van 222

Vraag 11

Milheeze
Milheeze
Milheeze
Handel

Handel

Handel

Handel
Handel
Handel

Pagina 22 van 222

Vraag 11

Handel
Handel
Handel
Handel
Handel

Handel
Handel

Handel
Handel

Handel
Handel

Handel
Handel
Handel
Pagina 23 van 222

Vraag 11

Handel

Handel
Handel

Handel

Handel

Handel
Handel
Handel
Handel

Handel
Pagina 24 van 222

Vraag 11

Handel
Handel

Handel
Handel
Handel

Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel

Handel
Handel
Handel
Handel

Pagina 25 van 222

Vraag 11

Handel

Handel
Handel
Handel

Handel
Handel
Handel
Handel

Handel

Handel
Handel
Handel
Handel
Handel

Pagina 26 van 222

Vraag 11

Handel
Handel

Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel

Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel

Handel

Pagina 27 van 222

Vraag 11

Handel
Handel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel

De Mortel

De Mortel
De Mortel

De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel

Pagina 28 van 222

Vraag 11

De Mortel

De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel

De Mortel
De Mortel

Pagina 29 van 222

Vraag 11

De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel

De Mortel

De Mortel
De Mortel

De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel

De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
Pagina 30 van 222

Vraag 11
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel

De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel

De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Rips
De Rips

Pagina 31 van 222

Vraag 11

De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips

De Rips
De Rips

De Rips
Pagina 32 van 222

Vraag 11
De Rips

De Rips

De Rips

De Rips
De Rips
De Rips
De Rips

De Rips
De Rips
De Rips

De Rips

Pagina 33 van 222

Vraag 11

De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips

De Rips
De Rips
De Rips
De Rips

De Rips
De Rips
De Rips
De Rips

De Rips
De Rips

Pagina 34 van 222

Vraag 11

De Rips
De Rips
De Rips
Elsendorp

Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp

Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp

Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp

Elsendorp
Pagina 35 van 222

Vraag 11

Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp

Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp

Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp

Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp

Elsendorp

Pagina 36 van 222

Vraag 11

Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp

Pagina 37 van 222

Vraag 11

Pagina 38 van 222

Vraag 11

Pagina 39 van 222

Vraag 11
Vraag 11. Heeft u suggesties om uw buurt te verbeteren?
1 drempel erbij en een paar lantaarnpalen verplaatsen
1. Het speeltuintje is verouderd. Maak er een speelveldje van ipv een ‘wipkip’ en slechte schommel.
2. De bomen zijn raar/ slecht gesnoeid waardoor de kinderen niet meer in de bomen kunnen klimmen.
3. Struiken en gras zijn verouderd waardoor de groenvoorziening rommelig lijkt.
4. Er wordt te hard gereden, het zou beter zijn als de wijk het bord woonerf zou krijgen. Nu ontstaan er onveilige situaties.
Het betreft Beekveld en Nieuwveld
1:troittoir op Sint Jansbloem autovrij maken als we naar school/centrum wandelen moeten we altijd achter een auto uitkomen...de straat op.......
2: kruising Lodderdijk/ Doonheide veel gevaarlijker geworden sinds rotonde weg is....er wordt erg hard gereden en er komt verkeer vanuit veel richtingen
30 km handhaven, parkeren op stoepen tegengaan / handhaven: mensen zetten hun auto op de stoep zodat niemand meer door kan terwijl op 10 of 20 meter parkeerruimte
is. Niemand durft er iets van te zeggen want je wil geen gedoe met de buren. Handhaven AUB (en ik weet zeker dat er heel wat mensen zijn die zich eraan ergeren)
Aanpak van de veel te drukke komweg.Geeft vaak bij vooral oudere onveilige situaties met oversteken.
Aanpak zwerfvuil. Aanpak overlast van hondenpoep en zakjes met hondenpoep. Gaat om relatief druk bewandelde route.
Verbetering ontsluiting richting De Ark en de Hagenhof, m.n. voor periodiek vracht- en bouwverkeer dat door de buurt blijft rijden in twijfel of dat onmogelijk smalle straatje
(De Bloemerd) echt de enige ontsluitingsweg in die richting is (Ja).
Alleen iets kleins: Misschien meer openbare prullenbakken? Ik kom nog vaak lege blikjes op straat tegen, en er waait nog al eens plastic in mijn tuin vanaf de straat.
Beter bijhouden van plantsoen ( zoals de wildernis naast mijn huis ) en de stoep opnieuw tegelen. Er ligt nu rubber wat geen nut heeft.
Beter groen -onderhoud ; betere samenwerking tussen straat/trottoir veger en bijbehorende zuigwagen; nooit SAMEN aanwezig,
Beter onder houd plantsoen
Beter onderhoud aan de groenstroken. Veel te veel eiken bomen om ons perceel, daardoor veel last van eikels, blad en processierups.
Beter onderhoud openbare ruimte en beter onderhoud trotoirs e.d.
Beter onderhoud van bladafval, plaatsen van prullenbak bij het bankje hoek Vondellaan/Willem de Haasstraat. Handhaving geluidsoverlast verkeer.
Beter onderhoud van de gemeentelijke groenvoorzieningen. Zorgen dat de achterpadverlichtingen het doen om zo criminaliteit tegen te gaan en het veiligheidsgevoel op te
krikken.
Betere handhaving van parkeeroverlast, controle op het onnodig lang laten staan van caravans en aanhangers in parkeervakken. Al met al meer handhaving.
Beter onderhoud wegen, planrsoenen, bomen, water (Rips), zwefvuil.
Beter onderhoud, snelheidsbeperkende maatregelen
Beter op parkeerbeleid letten. Er worden erg veel auto's op het trottoir geparkeerd terwijl er aan de overkant van de weg parkeervakken zijn.
Betere verkeersplanning bij Basisschool Het Venster, 4x per dag door ouders die kinderen met de auto brengen ontstaan gevaarlijke situaties. Nu komt er nog meer verkeer
door aanleg van Nazareth-hof en parkeerplaatsen naast het schoolplein van de school.
Men zou een 1-richtingsweg kunnen overwegen.
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Bij het afgeven van een terrasvergunning daadwerkelijk het Activiteitenbesluit naleven en niet zomaar een vergunning afgeven die niet voldoet aan dit besluit want dit leidt
tot extreme overlast voor de buurt in de vorm van geluidsoverlast en parkeeroverlast. Werkelijk niemand die in mijn buurt woont is hier blij mee.
Bijhouden van stoep/straat bijvoorbeeld wat niet klopt :
Straat veger komt langs , maar dagen later komt pas de opzuiger. Dit hoort er meteen achteraan, het vuil ligt al weer in de goot , weinig nut.
Camerabewaking ivm lozen afval achter de schuurtjes gebeurd meestal s'nachts of als het donker is
Daar wordt nu aan gewerkt, ben alleen benieuwd wat de uitkomst gaat wezen. Divm het schrappen van vele parkeervakken
dat er meer toezicht op het parkeren, niet plaatsen van vuilcontainers in de voortuinen, stoepen vrij houden van obstakels i.v.m
ouderen en visueel gehandicapten en als laatste het toekennen van huurwoningen
de asielzoekers die in onze buurt komen wonen de regels van nederland goed aanleren.
De bushalte die recht voor mijn huis staat weghalen. Bus staat regelmatig meerder malen per dag meer dan 10 minuten stil (wachend op de rit terug naar Eindhoven)
waardoor ik moeilijk mijn uitrit kan verlaten.
Veel stoeptegels in trottoir zitten los.
Veel hondepoep op de stoep en in borders.
Er wordt regelmatig veel te hard gereden in de straat.
De gemeente moet beter in de gaten houden hoe en hoe lang er verbouwd wordt aan huizen. Bijvoorbeeld containers in de voortuin 2 jaar lang...is geen visitekaartje voor de
buurt...mss wel voor de bewoner...
De gemeente zou eens moeten kijken hoe bepaalde voortuin aan de Vondellaan er uit ziet. Volgens mij is er minstens een die zo echt niet kan. Ik denk dat dat in strijd is met
de bedoeling van de gemeente.
De luchtkwaliteit is zeer slecht. Ik heb dit al eerder aangegeven bij de Gemeente Gemert-Bakel, maar daar wordt niets aan gedaan, zelfs de luchtkwaliteit meten doen ze
nooit. Het stinkt hier het hele jaar door.
De mate waarin het toewijzingsbeleid van Stichting goed wonen ingericht is , bepaald mede de leefbaarheid in de buurt. In een volkswijk/buurt wonen heeftpositieve en
negatieve kanten.
De Mortelnaren uit Ruijschenberg (ik woon in het zorgcentrum) terug naar de Mortel sturen.
De onderhoud van de straten/ voetpaden en plantsoenen is onder maats. De buurt houdt de trotoirs en plantsoenen netjes maar zodra er een veeg of maaimachine is
geweest liggen voetpaden en straten vol met vuil. Onvoorstelbaar dat ondanks vele meldingen de gemeente geen actie onderneemt en we geen verbeteringen zien vanuit de
aannemer. De gemeente is hiervan op de hoogte en reageert louter reactief.
De straat wordt dit jaar aangepakt, dat is een goede verbetering
De straten en stoepen vegen. Het zou mooi zijn dat als dat een bekende week was. Dan zou je als bewoner de hoeken van de parkeer vakken, of een deel stoep even op
straat kunnen vegen.
De tussen de huizen door paden, worden bij ons niet onderhouden.
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De uitlaatstrook aan de Ripskant beter bijhouden qua onderhoud en alleen gebruiken als uitlaatstrook. Momenteel staat het onkruid er een meter hoog. Regelmatig word er
groenafval door gemeentewerkers neer gelegd en dat duurt 2 weken voordat het opgeruimd word. Zo ook in de winter vlak voor de hevige sneeuwval, word er groenafval op
de rand van de stoep gelegd en weken later pas opgeruimd. Hierdoor was de situatie onveilig. Ook zorgen dat hier geen eendjes gevoerd worden. Honden lusten ook brood
en als er brood ligt gaat mijn hond er niet poepen want dan is hij helemaal afgeleid. Maak eventueel een plek in het park om te voeren want daar mogen toch geen honden
komen.
Het voetpad tussen de Ripskant en de Wetering aanpassen dat er geen fietsers en brommers meer over kunnen. Regelmatig word je hier omver gereden doordat de mensen
hier constant door fietsen en geen enkel respect opbrengen voor de voetgangers die er lopen. Dit word te pas en te onpas gebruikt als een verlengstuk van het fietspad van
de Wetering na
De veiligheid van het verkeer verbeteren. De gelijkvloerse weg in het centrum zorgt voor gevaarlijke situaties.
De verkeers veiligheid laat te wensen over.Er wordt vaar veel te hard gereden, ook door de politie zins de politie in het centrum van Gemert zijn gestationeerd.
De weg (burg Rietmanstraat) is een erg drukke weg waar flink hard gereden word. Wat meer wegversmallingen of snelheidsbeperkende maatregelen zijn wenselijk zodat het
voor oa kinderen makkelijker en veiliger wordt om de fiets te pakken of alleen naad school te lopen.
De weg verkeersluw te maken zodat er veel minder hard gereden wordt.
Parkeerplaatsten erbij
Electrische laadpalen
Meer groen
Veel verkeersvriedenlijker voor fietsers maken
trottoirs breder
de weg voor het huis is een ware racebaan en er komt veel te veel zwaar vrachtverkeer door de straat gereden. Als we dit eerder hadden ervaren, hadden we dit huis nooit
gekocht.
Meerdere keren per dag trilt ons kunstwerk aan de muur
Doe iets aan het Hein de witpark. Verbeteren kan geen kwaad
Er is veel afval dat wordt gedumpt door studenten van het Commanderij college in de wijk.
Er wordt in onze straat zeer hard gereden door sluipverkeer. Ook ligt er enorm veel zwerfafval in de bermen. Als buurtbewoners ruimen we zelf veel op maar de volgende
dag ligt het weer vol. Meer handhaving hierop zou wenselijk zijn.
Er wordt regelmatig erg hard gereden bij ons in de buurt, daar zou wel meer aandacht aan gegeven kunnen worden.
Er wordt vaak te hard gereden.
er zou meer contact met elkaar moeten zijn b.v. door een buurtvereniging op te richten
extra controle op het speelpark.
Fijn dat de straat is heringericht. en we eindelijk een voetpad hebben. Echter er wordt nog steeds te hard gereden. de stoep wordt gebruikt als parkeerplaats door werkbusjes
en de mensen van de volkstuintjes. Ook is het een uitwijkvlak voor auto s die elkaar passeren. Dus stoep is nog steeds gevaarlijk
Geen rommel en rotzooi in de voortuinen
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Goed onderhoud
Grote kastanje boom te groot/hoog waardoor hij licht ontneemt.
heeft geen zin er wordt toch niet naar geluisterd
Het "speeltuintje" is totaal niet aantrekkelijk en onverzorgd!
Het bijhouden van de plantsoenen en de tuinen zodat mede bewoners er geen overlast van hebben. Nu blijft alles liggen en kunnen wij de puinhoop van andere opruimen
omdat het bij ons in de tuin waait.
Ook de snelheid is hier een probleem maar daarover heb ik net contact gehad met de gemeente dus dat is nog in behandeling.
Het zandpad bij ons langs wordt niet onderhouden wat wel eigenlijk is afgesproken door de gemeente, hier hebben wij in 2005 schriftelijk doorgekregen van de gemeente
maar daar moeten wij zelf altijd achteraan bellen.
Het enige waarvan ik denk waar vaker naar gekeken mag worden zijn de poep bakken van de honden.
Het laden/lossen bij de Action levert vaak verkeersonveilige situaties op.
Een tip aan de gemeente van enige tijd geleden heeft nog geen enkel resultaat opgeleverd.
Misschien als u dat doorgeeft, dat het wel helpt.
Het speelveldje op orde brengen heeft te lang geduurt
Het uitrijden van de ondergrondse garage is in de zomer gevaarlijke vanwege hoge begroeiing van de grote bloembak fietsers zie dan niet aankomen
Het verkeer van fietsers en brommers beperken. Er is hier geen weg maar wordt veel gebruikt als fietspad/brommerpad
Het zou leuk zijn dat op het veldje aan de kattestart nog maar speeltoestellen geplaatst zouden kunnen worden voor de kinderen.
Hierin ligt een verantwoordelijkheid voor de mensen die afval op straat gooien ipv het mee naar huis te nemen.
Honden "loslaatplek" (veldje)
Meer prullenbakken
Hondenpoep in groenstroken blijft een grote ergernis!
iets meer onderhoud aan de platsoenen en meer aandacht voor hondenpoep. Mensen zien (vooral als het donker is) alles als hondenuilaatstrook aan.
Ik ben net in deze buurt komen wonen en het zou bijvoorbeeld al prettig zijn als de ambtenaar verantwoordelijk voor deze week en de wijkagent contact op zouden nemen
om een kop koffie te drinken.
Zo weet je enerzijds wie er in je gemeente c.q. buurt komt wonen en anderzijds kan de nieuwe bewoner ook vragen stellen over de actualiteiten in zijn nieuwe
woonomgeving.
Ik ken slechts één voetgangersovergang - zebrapad - in Gemert. Tot voor een jaar ging dat van de Ruijschenbergh naar AH,
Nu is de ingang van AH veranderd en ligt het in verhouding tot het gevaarlijke kruispunt Kapelaanstraat-Julianastraat zeer onhandig. Ik mis duidelijke voetovergangen in het
centrum. Ook Lidle is moeilijk te voet te bereiken vanuit de Ruijschenbergh. Er zijn veel verkeersheuvels ook wel met soort zebra maar die komen bijv. in de Kapelaanstraat
uit bij een beplant perk. Een doordacht plan voor voetgangerovergangen zou de buurt en omstraak verbeteren,
Ik vind dat er een gymnastiekpark moet worden aangelegd bij de visvijver "Dribbelei"
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Ik woon aan de Sint Michaelstraat in Gemert, deze straat mag echt wel opnieuw ingericht worden met snelheidsbeperkende maatregelen en minder prikkers als struiken. De
perkjes zijn ouderwets en met een school hier in de buurt, zijn de uitgekozen planten niet de meest handige. Ook rijden wij na het snoeien vaak onze fietsbanden lek, dus
graag de prikkers eruit en andere planten erin. Ook het liefst de straat herinrichten. Dit kan veel beter zodat het veiliger wordt voor de kinderen en buurtbewoners. Er mag 15
gereden worden, maar regelmatig is dit 50! Het is echt absurd!
Ik zou het verkeerstempo in onze straat (Broekstraat) graag aangepast zien, er wordt vaak zeer hard gereden, voornamelijk door het sluipverkeer.
Het voelt vaak niet veilig om hier met de hond/kind aan de straatrand te wandelen.
De aantrekkelijkheid van onze straat (Broekstraat) als sluiproute zou afnemen, als het tempo verlaagd zou worden of als er een fietsweg van gemaakt zou worden, waar
auto's te gast zijn.
In de pad achter onze garage zitten veel diepe en grote gaten in het asfalt. In de winter is dit heel gevaarlijk omdat het ijsgaten worden dus spekglad. Hierover heb ik
ongeveer een jaar geleden een mail gestuurd naar de Gemeente maar niets gehoord, zelfs geen bevestiging van mijn mail. Niet zo netjes als je het mij vraagt. Het asfalt loopt
ook schuin naar onze kant zodat als het regens het water altijd aan onze kant staat.
In onze buurt ligt veel hondenpoep, maar ook veel poepzakjes rondom volle vuilnisbakken. Vaker de vuilnisbakken legen, zou prettig zijn.
indertijd zijn de aangeplante stroken langs de wegen vervangen door gras. Die stroken zien er abominabel uit. Herstel van de oude situatie zou veel goed doen.
is een rustige buurt hoop dat in de torkomst zo blijft i.v.m. visieplan
Ja er mogen best wat activiteiten in de straat worden georganiseerd.
Door wie?
Ja Plataan snoeien
groen voorziening opruimen als ze gewerkt hebben
Ja van no. 15 tot 21. Geen uitlaatveld voor uitlaathonden.
Ja, Gemert moet niet zo veel fastfood en shoarma tenten toelaten in en rondom het centrum. Dat zorgt alleen maar voor verdere verloedering en vervreemding van
Gemertenaren. beter zou zijn ander type ondernemers, startende ondernemers uit eigen regio. Dat stimuleert de leefbaarheid. Daar zou een gemeente als Gemert voor
moeten staan en waken.
Ja, Lidl moet haar omgeving beter schoon houden. Lidl moet haar dak goed onderhouden/schoonhouden i.v.m. stankoverlast en rotzooi.
Jazeker, ik zou bepaalde mensen willen aanspreken over hun gedrag (sociaal zijn) maar dat is mijn taak niet.
Maak van de Vondellaan-Komweg een 30 km zone!
meer aandacht voor kwaliteit van trottoir, wandelpaden , groenvoorzieningen en vooral onderhoud.
Extra zit meubilair aangepast in de wijk, is aan te bevelen. Schoon houden van hondeuitlaat stroken, aanplant van nieuwe , fraaie bomen en heesters kan beter. Vermijden
van hangplekken.
Aandacht voor extra controle politie
Meer controle hangjeugd op speelveldje voor het huis
Meer groen en speel voorzieningen
Meer groen en vernieuwing van het groen. Verbod en handhaving op parkeren op het gras van midden speelpleintje en waterkant.
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Meer groen, meer parkeerplaatsen, meer handhaving hondenpoep
Meer groen, minder bebouwing
Meer groenvoorziening, beter onderhouden groenvoorziening, groenvoorziening met eetbare vruchten/noten.
Meer hondenuitlaatstrook en afvalbakken die op tijd worden geledigd
Geen vuilnis of oud papier buiten voor zonsopkomst van de dag van ophalen
meer onderhoud aan plantsoenen en bos perseeltjes veiliger maken door prikkeldraad te verwijderen en stoepen en straat onderhoud geen of weinig stoepen zijn
toegankelijk voor minder valide mensen door val gevaar
Meer parkeerplaatsen.
Meer prullenbakken, meer bankjes
Meer zichtbaarheid BOA's
meer, schonere parkeerplaatsen. Nu veel ontzettend vieze bomen boven de parkeerplaatsen, waardoor de autos daar niet kunnen staan. Gevaarlijk om daarna weg te rijden;
autoruiten zijn echt te vies!
Bij een school en kinderopvang, dus echt te weinig parkeerplaatsen, los van de bomen, (die tijden zijn die plaatsen wel bezet, omdat er niets anders is.)
Met name onderhoud laat zeer te wensen over. Een paar jaar geleden zijn plantsoenen vervangen door grasborders bijvoorbeeld. Het maaien van deze borders gaat met veel
geweld en is daardoor slordig en worden er bomen kapot gemaaid, die uiteindelijk afsterven. Verder worden heggen an de randen van het bosje nauwelijks onderhouden
waardoor we veel last hebben van ongewenste (klimop) groei. Alles zit er vol mee en er gaan planten en bomen aan dood in het bos. Ik moet ook heel veel moeite doen om
het uit mijn tuin weg te houden. Goed onderhoud zal bewoners ook aan steken om beter te onderhouden
Minder buitenlanders plaatsen
Minder verkeer door de Pater van den Elsenstraat. En dan gaat het vooral over het verkeerslawaai.
Misschien aanpassen straat zodat er minder hard wordt gereden
Misschien de bomen een keer vernieuwen in jonkies ,nu hebben we een veel donkere straat veelal vogels in de bomen die smorgens erg lawaaierig zijn en alles onderpoepen
, ik zou zeggen kom alleen maar is een keer over het trotoir gelopen.
Monitoren/handhaven van de parkeerplaats van Fitland op drugsdealers, er wordt namelijk extreem veel gedeald, overdag is geen uitzondering. Beter nadenken over de
goedkeuring van verbouwingen van huizen, geen eenheid in het uiterlijk van gebouwen. Meer vuilnisbakken en hondenuitlaatplaatsen.
Nee.
nog een boom weg om de parkeer ellende te voorkomen
NOU EN OF!
Onderhoud bestrating
Onderhoud van trottoirs ,wegen, en groen. Ik weet dat de buurt binnenkort wordt gerenoveerd. Dat is positief.
Overlast hondenpoep verminderen, plantsoenen en paden beter onderhouden, hardrijden en vrachtverkeer verminderen
Parkeer problemen aanpakken. Eenrichting invoeren en snelheidsbeperkende maatregelen invoeren.
Honden uitwerpsels aanpakken in de brandgangen
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Parkeerbeleid en snelheid van motoren en auto's.
Parkeerprobeem oplossen. Dat is het enige.
Parkeervernieuwing, meer parkeerplaatsen, verbetering van de spellen in het speeltuin
Parkeerzone grenzend aan onze tuin en slaapkamer opheffen. Last van uitlaatgassen die rechtstreeks de tuin en serre ingaan. Gezondheid! Er is in de straat voldoende plek
om elders parkeerzone in te stellen wat geen overlast geeft.
Parkeren voor de bewoners, onderhoud hofje
Pas sinds 10 maanden woonachtig in deze buurt. Nog geen mening hierover.
Perk onderhoud is matig. Op het gras staan (te) vaak foto's terwijl er 10-50 meter verder wel voldoende parkeergelegenheid is. Ik zou graag zien dat de bewoners op Stereind
én op Schoorswinkel 1-5 een brief ontvingen waarin werd verteld dat parkeren op gratis niet is toegestaan. Het zijn namelijk de bewoners zélf en hun gasten die dat doen.
prullenbakken plaatsen
Qua veiligheid staan er altijd op de st.Jansbloem auto’s vol op het trottoir geparkeerd.
Er wordt extreem hard gereden met name bezoekers en bewoners van het kamp viool.
Op de Wouw liggen mooie hoge drempels en daarom nemen ze nu de sluiproute Melkster waar geen drempels liggen.
Zou fijn zijn als er daar ook komen te liggen.
Qua verkeersveiligheid meer drempels aan het einde van de straat de Wouw. Daar wordt nog te vaak te hard
gereden ondanks dat het een smalle straat is met veel auto's links en rechts geparkeerd en waar regelmatig spelende kinderen te vinden zijn. Het parkeergedrag van
buurtbewoners moet ook beter gehandhaafd worden. Ondanks dat er nu paaltjes bij de plantsoenen zijn gezet, onduidelijk voor hoe lang, weet menig buurtbewoner niet dat
het plantsoen/gras geen parkeerplaats
is. Want ja, een paar meter extra lopen naar de voordeur is toch echt te veel gevraagd voor veel mensen.
Rekening houden met plaatsing diversiteit
Riolering op zeer korte termijn op orde maken, nieuwe haken voor plastic afval om straatlantaarns maken, zwerfafval vaker opruimen, perken voorzien van beplanting die
wel een aanwinst is voor de buurt.
schoonmaken van bermen
egaliseren stoepen,
Slecht stoep slecht wegdek
sommige bewoners mogen de voortuinen wel beter onderhouden.
Sparrenweg verkeersluw maken.
stoeptegels recht leggen
Stop met plannen om open groene ruimtes binnen de dorpskernen te bebouwen. creëer juist extra groene ruimte. Geen extra bebouwing in en historische waardevolle een
groene gebieden.
Geen extra wegen door bestaande wijken aanleggen voor het centrumplan Gemert.
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Straat en trottoir herinrichten,dit staat al in de planning
Extra groen zou wenselijk zijn
Ook snelheidsvertragende verkeersaanpassingen zou de veiligheid zeker verhogen
Straatlantaarn na 24:00 uur laten branden bij Krengelhoek. Bord terugplaatsen doodlopende weg bij de ingang Krengelhoek t.b.v. Kruiseind vanwege overlast inrijdende
bestelbussen.
Straten fatsoeneren, fietspaden aanbrengen en drempels om snelheid tegen te gaan.
Tegels op voetpad liggen scheef, waarschijnlijk door wortel groei vd bomen
Trotoiren goed onderhouden met opkomende tegels door boomwortels. Meer handhaving op hondenpoep in de natuur.
Trottoir toevoegen over de gehele groeskuilen voor de verkeersveiligheid.
Voorlangs-T kruising Groeskuilen- Kouter Is niet veilig. haaientanden plaatsen of duidelijkheid scheppen met een verkeersbord.
Gras maaien langs de weg.
herstellen grastegels langs de weg. er zitten hier op diversen plekken diepe kuilen.
Grijze container ophalen naar 2x per maand dit is momenteel veel te laag!
trottoirs maken -&gt; verhoging met rijgedeelte nu is het troittoir een parkeerplaats, meer prullenbakken, meer groen stroken,
Vaker onderhoud plegen aan omgeving waarin we wonen!! Ik ben al jaren bezig om de buurt netjes te krijgen. Door al het groen in onze omgeving hebben we veel hinder
van te grote bomen. Krijg altijd een standaard terugkoppeling dat de bomen niet voor niets geplant worden!! Wordt niet gekeken naar het persoonlijk aspect. Het is zelfs zo
erg dat we eigenlijk nooit kunnen genieten van onze achtertuin. We zijn continu rotzooi aan het ruimen. Ik heb allerlei mogelijkheden aangedragen en meegedacht. Krijg geen
gehoor. We zijn erg blij met ons huis maar kunnen er niet optimaal van genieten! Gemeente wil geen kant op maar bij economisch belang gaan de bomen om!! Te triest voor
woorden.
Veiliger maken van de paden voor kinderen.
Verbeteren van ons pleintje,de groenvoorziening is slecht bijgehouden
Verbetering moet van de mensen uitkomen die er wonen. waarden en normen
Verkeer snelheid remmende maatregelen. Deze straat met een lengte van ruim 300 meter is dagelijks een racebaan.
Verkeersveiligheid is ver beneden peil , fietsen door de dorpskern is bijna levensgevaarlijk , snelheid is vaak ver boven de toegestane snelheid , lekker scheuren door de
binnenbocht, ook wordt er gepasseerd terwijl het tegemoetkomende verkeer, vooral fietsers, dit niet toelaat, fietser wordt van de weg gedrukt, afgesneden enz..
Flitspalen. Verkeerssluis met fietsstrook.
Verkeersveiligheid zou veel beter kunnen
Voor ouderen zijn sommige straten/voetpaden soms slecht begaanbaar
Voorrangsregeling Slenk terug wijzigen naar gelijkwaardige kruisingen, dan wel snelheids-beperkende maatregelen treffen.
Wat te verbeteren valt is de overlast van hondenpoep op de stoep, de overlast van wortels van bomen die de tegels omhoog drukken wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.
Verder ben ik van mening dat er soms veel te hard door de straat gereden wordt.

Pagina 47 van 222

Vraag 11

We hebbeen een hoekwoning met inrit naar garage. Net na de inrit hebben ze een gehandicaptenparkeerplaats gerealiseerd voor de overburen. Hierdoor moeten wij vaak
wachten om de in/uitrit te kunnen bereiken. Als er dan ook nog auto's aan de overkant op de stoep staan is het nog lastiger om de in/uitrit te bereiken.
We hebben een actieve buurtvereniging die zich bezig houdt met evt verbeteringen
We wachten op de verbetering van het riool en de weg, die in de planning zit
we wonen in een nieuwbouwwijk, dit moet zich nog ontwikkelen.
Wegversmalling verwijderen
Wij hebben veel last van fietsers die voorbij ons huis komen.
Zelfs scooters komen met hoge snelheid voorbij.
Wij moeten heel goed opletten, als wij , of bezoekers , uit de voordeur komen.
Wij hebben veel overlast van hondenpoep. Er zijn verschillende hondenuitlaatstroken, maar het lijkt erop alsof sommige hondeneigenaren de hele buurt gebruiken als
uitlaatstrook. Vervolgens wordt ook niet alles opgeruimd. Het zou fijn zijn als daar strenger en vaker op gecontroleerd wordt.
Wij wonen aan de Stroom, naast het slootje! Dat wordt slecht onderhouden, eens per jaar wordt het half schoon gemaakt. Daarbij wordt het grasveld weer kapot gereden.
Dit stoort wel behoorlijk. Het groeit ook snel weer dicht zodat de eendjes er niet door kunnen zwemmen.
Wij wonen op het industrieterrein waardoor verbeteringen in het leefklimaat moeilijker zijn dan in een woonwijk.
wijkraad instellen
Wonen sinds febr,2021 in ons nieuwe appartement Hof van Nazareth te Gemert.
Woon nog maar 1 maand in deze buurt, dus niet echt ideeën hierover.
Woonwagenkamp 'de Viool' geeft overlast in de wijk.
- paard dat met regelmaat wordt 'uitgelaten' op groen strook
- stank van mest
- verkeer dat af- en aan rijdt door de wijk (dealen / drugs?)
- veel zwerfafval in de nabije omgeving van 'de Viool'
- overvolle afvalbakken die al worden aangeboden in de dagen voordat het wordt opgehaald
- ongure types met heuptasjes die zich verzamelen op de Viool in het zicht van schoolgaande kinderen en ouders (dealen?).
(Her)aanplanten en beter onderhouden van groenperken. In de groenperken / wadi's kunnen meer voorzieningen worden getroffen voor kinderen.
Wij wonen in een relatief "groen" gebied (Soersel in Bakel) hier kan meer rekening gehouden worden met milieu, flora en fauna. Bijvoorbeeld groenperken zijn aangeplant
met gras, dit kunnen ook bloemen o.i.d. zijn. Lantaarnpalen mogen vervangen worden door varianten met groen licht die beter zijn voor flora en fauna. Of / ook zou een
gedeelte van lantaarnpalen verwijderd mogen worden, of op bepaalde tijden worden uitgeschakeld.
De dorpskern / het centrum van Bakel moet nodig aangepakt worden met meer aandacht voor horeca. Daarnaast is het belangrijk om meer huizen te bouwen in Bakel, en
ook bouwgrond beschikbaar te stellen voor zelfbouw.
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10 jaar geleden al beloofd het plein en de straten en beplanting eens flink aan te pakken. Ik ben toen ook naar een bijeenkomst geweest in het parochiehuis maar door de
lage opkomst ging het niet door en gingen we huiswaards. Nooit meer iets van gehoord.
Als de gemeente zijn afspraken na zou komen zouden wij geen last hebben van zeer gevaarlijke wegkanten.
Het geld dat de gemeente daar aan heeft besteed hadden ze beter aan de buurtbewoners kunnen geven, dan was het waarschijnlijk beter besteed.
Als er meer mensen mee helpen blijft de buurt schoner
als je als gemeente iets gaat wijzigen in de leefomgeving van je bewoners , betrek je bewoners daar dan bij, gewoon een brief , niet via b.v. een buurtvereniging omdat lang
niet iedereen daar lid van is.
Beleid om leegstand van woningen tegen te gaan
beplanting van gemeentelijke groenstroken moet meer gericht zijn op biodiversiteit.
er moet meer opgetreden wordern tegen geluidsoverlast (te harde muziek bij thuisfeestjes, geschreeuw, scheurende brommers en hangjeugd rondom sporthal de Beek etc.)
ook heb ik de indruk dat woningbouwvereniging GoedWonen deze buurt gebruikt om steeds meer arbeidsmigranten en statushouders in deze buurt to plaatsen wat de
samenhang in de buurt geen goed doet.
Beter bijhouden plantsoenen
en de speeltuinen voor de kinderen beter onderhouden, en niet overlaten aan de buurt bewoners zelf.
beter onderhoud van de groene stroken o.a. het wieden van onkruid
onderhoud van de trottoirs heel ongelijk waar bomen staan
beter onderhoud van openbaar groen.
zandpad vanaf molen naar Helmondsestraat vaak zanderig,oneffen,onveilig voor fietsen en invaliden
geen toezicht op onwettig gebruik van betreffende zandpad door automobilisten.: advies : onmogelijk maken van inrijden vanaf Helmondsestraat
beter aangeven van :" doodlopende weg"
Bewoners zich aanpassen aan de geldende norm van Nederland. Geen auto's voor in de tuin of speelplaats maken voor in de tuin. Voortuin gebruiken als opslag.
BOMEN WEG IN DE STRAAT
Buurt subsidies voor iets te organiseren
de aanplant van planten op de perkjes mag wel een heel stuk beter. word slecht bijgehouden , sommige bewoners houden het zelf een beetje bij.
De bomen die voor onze huizen staan mogen gesnoeid worden. Deze geven erg veel overlast.
De bomen in onze straat zijn veel te groot voor de straat. Met gevolg dat de stoepen scheef zijn en de riolering kapot gaat.
Deze zullen echt weg worden gehaald
De borders tijdig snoeien, en geheel, (niet alleen de bovenzijde, maar ook de zijkanten !)
De bomen véél korter snoeien, en meer takken afzagen, (heden kan ik geen zonnepanelen leggen, dit i.v.m. de hindering
van de takken e.d.)
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De burgemeester diepstratenlaan veiliger maken. Daar word veel te hard gereden. Voorrang van rechts word vaak niet gegeven.
De S bocht in de burgemeester diepstratenlaan verbreden.
De Gemertseweg blijft ondanks diverse malen bijeen komen met buurt en politiek, door veel weggebruikers beschouwd als racebaan. Ook lopen over de fietspaden is vaak
helaas erg onveilig waardoor het voor mijn kinderen gevaarlijk is om zelfstandig naar school te lopen.
De wegversmalling die geplaatst is, zorgt er voor dat mensen nog harder gaan rijden om maar als eerste bij de versmalling te zijn.
Over mijn buren ben ik erg tevreden, over het gedrag van de weggebruikers in onze straat, ben ik totaal niet te spreken. En in verband daarmee ben ik ook zeker niet te
spreken over de nalatigheid van de gemeente gemert-bakel om hier voor ons als straatbewoners iets in te betekenen!
De gladheid bestrijding in winter is slecht maar dit geldt voor de hele gemeente.
Te weinig matetriaal,te weinig zout, ronduit ZEER SLECHT
De grote oude bomen, die bij alle buurtbewoners heel veel overlast bezorgen, vervangen door door nieuwe kleine jonge boompjes, of bloemperkjes.
Daardoor is het ook veiliger om op de stoepen te lopen , glad van bladeren en veel boomwortels.
de heg bij de hondenuitlaatstrook weg halen,deze zit vol prikkers en de hond krijgt deze bijna dagelijks in zijn voetzolen. Dit betreft de hondenuitlaatstrook bij de molen. De
oversteekplaats in de helmondsestraat blijft ondanks de waarschuwingslichten levens gevaarlijk. Snelheidscontrole zou een optie zijn.
de mensen die in een huur huis wonen, dat ze rond hun huis netjes houden
de stoepen iets vaker laten reinigen met veegwagen.
tevens de situatie ter plaatse van de boerenbondwinkel in Bakel serieus bekijken, de paaltjes en lantaarnpaal worden te vaak aangereden door bezoekers van de winkel: plan
van aanpak om dit in de toekomst meer te voorkomen.
De straat is pas helemaal gerenoveerd, had beter gekund. Bomen weg en 2 keer voetpad. Boomstammen weg zijn rot en schimmelen.
De verkeerssituatie ter plaatse. Er is hier een trottoir waar je niet veilig kunt oversteken. Er wordt veel te hard gereden. En het geluidsniveau van het verkeer ligt vaak hoog.
Dit is als een open deur intrappen. Het Nuijeneind is als sluipweg voor verkeer onverantwoord gevaarlijk voor kinderen, wandelaars, fietsers en dieren. Dat is bij de gemeente
bekend en ook meerdere keren aangekaart maar levert geen actie op. Het is als trekken aan een dood paard. Verkeer scheurt over de weg en trekt zich van 60km borden
niets aan. Hoge drempels en snelheid remmende maatregelen zouden prima kunnen helpen.
Door de straat op te knappen ,zodat het dan veiliger word .
een drempel leggen. er wordt hard gereden sinds de nieuwe uitleg is vernieuwd. sluiproute.
Een drempel zou welkom zijn. Wordt veel te hard gereden, niet regelmatig op Grotel Bakel.
Een leefbaarder centrum waar meer winkels zitten en waar je heerlijk een terrasje kan pakken.
En dan geen terras aan een drukke dorpsstraat.
Verkeer om het centrum heen i.p.v. erdoorheen.
Enigste die overlast bezorgen zijn Polen, die zou ik graag elders zien. Verder zouden wij graag gebruik willen maken van de stort. Omdat dat niet mogelijk is voor de bewoners
van de kanthoeve, zien we jammer genoeg vaak vuil in de sloten liggen.
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Enkele groenstroken inwisselen voor parkeer gelegenheid, ivm toenemende parkeerdrukte en het parkeren van auto’s buiten de normale vakken

Er is geen trottoir in de straten van de wijk. Mensen lopen over de straat. Ook als je rekening houd met kinderen in de buurt zou je niet te hard (harder dan 30km) moeten
rijden. Maw er wordt te hard door de wijk gereden. Bordjes "spelende kinderen" en km aanduiding 30 zou mijn insziens het bewustzijn kunnen vergroten.
Hooge Braak heeft wel trottoir. De wortel opdruk van de bomen leid er toe dat trottoirbanden omhoog gedrukt worden. Dit geeft ergernis. Ps de gemeente werkt hier al aan.
Er ligt regelmatig gebroken glas rond de glascontainers dicht bij het groenveld.
Verkeersdrukte neemt zienderogen toe. Hierdoor neemt de veilgheid zienderogen af. Zeker voor fietsers , kinderen en ouderen, op de kerksedriessen. Splitsing
kerksedriessen -Gemertseweg is gevaarlijk.
Er zijn (te) weinig automobilisten die zich aan snelheidsbeperkingen in 30 km zone/wijk
fietspad opknappen
bermen op tijd maaien
geef de bewoners meer vrijheid
geen hondenpoep op grasveld
Graag zou ik zien dat goede stratenmakers (de echte vaklui) de stenen van de trottoirs op gelijke hoogte gaan leggen. Ik zit in een rolstoel en voor mij is het af en toe zeer
gevaarlijk om op te botsen tegen ongelijke stoepstenen. Ik ben al een keer met mijn rolstoel omgevallen. Mijns inziens is de huidige staat van de trottoirs ook voor anderen
gevaarlijk. Te denken valt aan ouderen al of niet met rollator, ouders met kinderwagens etc. Sommige trottoirs vertonen bovendien een soort heuvellandschap.
Groenonderhoud kan nog wel iets beter.
Hangjongeren op veldje zorgen voor onveilig gevoel in avonduren. Crossen ook over grindpsd, waardoor veel stof en grindpad heeft overigens ook ieder jasr veel gaten
Het onderhoud van het groen in onze straat mag beter bijgehouden worden en regelmatiger.
het plaatsen van afvalbakken voor hondenpoep
Het plantsoen opnieuw inrichten met planten en bomen, er staan nu auto' op gras vaak geparkeerd.
het verkeer neemt de weg voor ons soms als sluiproute, men wil daar dan wel eens harder rijden dan toegestaan. Mogelijk kunnen 2 of 3 verkeersdrempels hier een
oplossing zijn.
Honden en katten aan de lijn
Hondenpoep wordt niet goed opgeruimd we hebben een afvalbak bij een bank staan waar mensen kunnen gaan zitten en hun kinderen kunnen spelen in het speeltuintje.Er
wordt veel hondenpoep in plastic zakjes in de afvalbak gedaan dat stinkt enorm in de zomer er staat notabene een verbodsbord voor honden ook worden veel honden
losgelaten die vervolgens in het speelzand hun behoefte doen opmerkingen worden niet op prijs gesteld Handhaving schiet echt te kort er gebeurt helemaal niets.plantsoen
diepstraten /Bergroosstraat.
Iets aan de bomen langs parkeerplaatsen waarbij auto's volledig vol met vogelpoep komen te zitten.
Ik zou willen dat de overheid voor alle bewoners dezelfde "normen" hanteert en handhaaft.
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In de winter periode wanneer er sneeuw ligt de grotere wegen zoals de Hendrikstraat en de andere hoofdwegen van Bakel volledig strooien & schuiven.
Deze waren afgelopen winter zeer slecht begaanbaar.
Ja dode struiken eruit halen en vervangen bij de bomen
En in de winter stooien in de zij straten althans een paar keer, nu komen ze nooit langs en wordt het weken lang een ijsbaan.
Ja, permanente bewoning toestaan op ons recreatiepark (De Kanthoeve). Ik ben maanden per jaar in Spanje als overwinteraar.
De rest van het jaar woon ik op ons recreatiepark en heb daar een persoonsgebonden gedoogbeschikking om permanent te wonen. Dit omdat ik voor 2003 al hier woonde. Ik
ken veel mensen die ook overwinteren en in nederland een huis aanhouden wat veelal te groot is (kinderen het huis uit) Indien ze op een recreatiepark zouden mogen wonen
(in gesprekken over dit onderwerp geven ze steevast aan dit ook graag te willen), zouden deze mensen hun koop/huurwoning op kunnen zeggen/verkopen en daarmee een
stukje van het nijpende woningtekort kunnen helpen oplossen. Als onze bestuurders dit ook gaan vinden , dan kan er nog iets moois gerealiseerd worden.
Ja, we wonen in het buitengebied en langs de doorgaande weg ligt regelmatig zwerfvuil. Mensen gooien van alles uit de auto, dat zou vaker opgeruimd mogen worden. Ook
de bomen in onze straat worden slecht gesnoeid en dat zorgt voor gevaarlijke situatie. Dus de gemeente zou wat meer mogen doen aan onderhoud in het buitengebied.
Kappen bomen van 50 jaar en ouder, deze bezorgen ons zeer veel overlast.
Herstellen straten/trottoirs welke door de wortels van de bomen omhoog worden gedrukt. Bomen veroorzaken wateroverlast door verstopte rioleringen. De hoge bomen
houden zonlicht tegen waardoor het niet rendabel is zonnepanelen te leggen. We hebben, kun je wel zeggen, heel het jaar door overlast van de bomen in de vorm van
vallende bladeren, vallende dode takken, eikels, etc.
Luister naar bewoners
Dring bewoners geen zaken op die ambtenaren achter hun bureau verzinnen
Luisteren naar de bewoners en niet er totaal aan voorbij gaan.
Meer aandacht voor de plantsoenen en grasvelden.
Meer zorg dragen dat de straten onkruid vrij zijn
Meer beplanting, kleur (insect vriendelijk) .... minder maaien
Meer groen in de straat.
Snelheid verlagen vooral voor landbouwverkeer en trucks.
meer parkeergelegenheid, nu is het net wildparkeren.
vele denken dat de auto overal mag staan of nou er iemand last van heeft of niet.
er moet rekening gehouden worden met elkaar . Ook door diegene die op bezoek komt !
Meer parkeerplaatsen, verkeersdiscipline, beleefdheid voor elkaar.
Meer prullenbakken voor hondenpoep langs de gras-stroken
Meer samenwerking van de gemeente
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meer snelheidscontroles op doorgaande weg Neerstraat naar sportvelden.
Meer speelgelegenheden voor kinderen. Voetbalveldjes verbeteren, zoals een goal met stalen netten of vangnetten van staal. Het nodigt nu niemand uit om te gaan
voetballen omdat ze de bal iedere keer moeten gaan halen. De jeugd zit al meer binnen i.v.m. gamen etc. Maak de speelveldjes weer aantrekkelijk! Aarle Rixtel heeft een
voorbeeld een voetbalveld met lage vangnetten. Ideaal. Daarnaast speeltoestellen die hufterproof zijn.
Viltstraat is momenteel super opgeknapt! Nadeel is dat ze er hard rijden en dit gebruiken als 'snelle' tussen route. Wellicht 1 richtingsverkeer van maken?
Meer strooien in de winter
meer veiligheid ivm te hard rijden in de buurt richting golfbaan, ook de weg van rechts die de roesel op draait kan ik elke week een frontale botsing hebben omdat mensen
niet in de gaten hebben dat er een weg van rechts komt. rijden wij naar bakel en willen wij vanuit de roesel rechts afslaan is het fietspad niet te zien!! hier zijn al meerdere
meldingen van gemaakt. enkel een spiegel daar plaatsten is al voldoende
Meermaals gebeld over dat er plassen water op straat blijven staan, doordat de wortels van grote bomen de straat en het trottoir opbreken, waardoor afvoerputten
verzakken e.d. Hier is nog altijd niets mee gedaan. Daarnaast zit de buurtvereniging al jaren achter de gemeente aan om deze en andere problemen gerelateerd aan
waterafvoer (riolering hier is 50+ jaar oud) opgelost te krijgen, maar hier is nog altijd niets mee gedaan. Dit aanpakken zou hét probleem uit de buurt verhelpen.
misschien wat vaker hier of daar een bankje,,als rustpunt en een praatmomentje
Neen.
Niet vernieuwen, alleen onderhouden.
Nieuwe woningen
Onderhoud parallelweg Helmondsestraat.
Onderhoud en noodzakelijke bomenkap voor gebruik en draaien van de Willibrordus molen
onderhoud plantsoenbegroeiing, milieustraat veel te ver weg; zonder auto niet te bereiken met grof vuil
onze buurt is prima maar er komt steeds meer zwerfafval te liggen.
Ook in buitengebied meer zwerfafval bijhouden. Mensen van senzer zitten meer in hun keet dan dat ze dien waarvoor ze worden betaald.
op tijd verzorgen van de groen voorzieningen, veiligheid diverse kruispunten en oversteekplaatsen
Opknappen parkje tussen Burg. Diepstratenlaan en Jumbo. Daarnaast kijken of dat het mogelijk is om de 'slinger op het eind van de Burg. Diepstratenlaan overzichtelijker te
maken (vaak lastige verkeerssituaties als er 2 auto's tegelijkertijd komen).
parkeervakken op Paardenmarkt, beter onderhoud groen in de wijk
permanente bewoning toestaan, dat zou het beste zijn, aangezien er veel woningnood is op dit moment.
permanente bewoning voor eigenaren van recreatiewoning
en versoepeling in de vergunning voor aanbouw of tuin huis etc.
en niet alle arbeidsmigranten op een plek. waar gaat de subsidie heen zeker niet naar de plaats waar de migranten wonen?
een mileupas voor iedere bewoner van gemert - bakel mogelijk te maken zorgt voor minder ilegale stort in buiten gebiede
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plantsoen beter onderhouden
kinderopvang weg dat men die zomaar overal kan beginnen ben ik het niet mee eens
er word regelmatig te hard gereden in de straat
plantsoenen en plein en groen singel achter vooral beter bij te houden.en het parkeren aan het plein aan 1 kant toe te staan i.v.m. de veiligheid.
Plantsoenen worden goed bijgehouden behalve een stukje van ongeveer 50 m2.Hebben dit diverse keren bij de gemeente gemeld en ze zijn komen kijken en belooft dit op
te lossen maar gebeurt niets.
Omdat het stukje er desolaat bijligt houden wij het zelf bij met maaien en onkruid wieden want de mensen van Sensor mogen er niets aan doen.
Dit stukje ligt in het muziekhofje
Problem met de hondjes
Processierupsen bestrijden, straat verlichting
Regelmatig zit de DepoDog geheel vol en zijn de poepzakjes op. Poepzakjes worden dan naast de DepoDog gegooid.
Het Wim Vloet pad is op sommige stukken niet veilig begaanbaar (vooral bij oudere mensen). In het voorjaar staat het gras hoog (kans op teken) en zijn er kuiltjes.
Regelmatiger groen, en straten trottoir schoonhouden
Repareren fietspad, wandelpad
Rondweg aanleggen ivm verkeer drukte
Rotonde in het centrum van Bakel voorrang geven aan fietsers en voetgangers
Sinds de afsluiting van het wilbertsplein is het vrachtverkeer en autoverkeer enorm toegenomen en wordt er gigantisch hard door de Kerksedriessen gereden, terwijl hier een
basisschool en speelvoorziening bevindt. Gemeente heeft geen snelheidsremmende maatregelen genomen.
Slechte trottoirs ongelijk mensen struikelen hierdoor
Grote bomen veroorzaken op elke hoek van de straat viezigheid en BOOMWORTELS die in tuinen van mensen groeien
sluipverkeer tegengaan (hoekendaal bakel)
Speeltuintje vernieuwen
stoeptegels recht leggen
1 zijde van de weg parkeerverbod
Stopzetten of verminderen intensieve veehouderij
straat en voetpad vlak leggen
Straat/stoep vlak maken
Speelgelegenheid opknappen
Hangjongeren onder controle houden
Straatverlichting.
Struikjes die dood in de emmastraat bij de bomen te verwijderen.
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t opkomend industrie terrein niet meer uit te breiden
Trotoirtegels die omhoog gedrukt worden door de bomen goed leggen zodat er niemand meer over valt.
Straat beter schoonhouden van alles wat een paar keer per jaar van de bomen valt.
trottoier beter leggen
Trottoir aanleg aan minimaal één kant van de weg.
Trottoirs beter gangbaar maken zodat mensen met een rollator of schootmobiel er ook door kunnen.
Vaker platsoenen onderhouden. In plaats van gras (langs de voetpaden) struiken plaatsen die 1 keer per jaar hoeven worden gesnoeid.
veel overlast van verkeer wat veel te snel rijdt, vooral busjes van bezorgers.
de weg is landelijk maar door het intensieve gebruik snel weer vol kuilen wat gevaarlijke situaties geeft voor voetgangers en fietser vooral in het donker, er is nl geen
straatverlichting
verkeersremmende maatregelen zeker in de avonduren (veel zeer hard rijdende auto's en scooters)
Verminderen landbouwverkeer
Voor mij nog wat onduidelijk, zit er nu 3 maanden.
Wijk is nog een bouwterrein.
Wat zou het fijn zijn als de gemeente na wilde denken om permanente bewoning op de Kanthoeve mogelijk te maken......
wateroverlast en riolering bij ernstige regenval loopt toilet over
WE zouden eens iets kunnen organiseren als buurt.
weet ik niet, woon hier pas
Weg versmalling voor het huis verwijderen, er staat constant file in de spitsuren. Los het hardrijden op door hoge drempels.
Wegversmalling bij boerenbond vanuit molenakkers richting Deurne weghalen. Sinds die er is zijn er zeer vaak onveilige situaties. Dit zal in de toekomst ernstige ongelukken
kunnen veroorzaken als dit blijft.
Wij wonen in het buitengebied waarop de voorgaande vragen niet allemaal op van toepassing zijn.
Suggesties om buurt te verbeteren is dat ambtenaren praktischer en reëler omgaan met vergunningverlening en veel meer naar de mening van de mensen in de buurt kijken
dan hun eigen mening danwel inbreng door willen drukken. Hierdoor ontstaat juist verpaupering van het buitengebied. Daar heeft de betreffende ambtenaar natuurlijk geen
boodschap aan omdat men hier niet woont. Maar het praktisch mee willen denken van ambtenaren is de laatste jaren ver te zoeken binnen de gemeente. Helaas heeft dit
een negatieve invloed op het buitengebied. Men moet meer af van regels denken, maar meer vanuit de wensen in zo'n gebied.
Wij zouden graag hebben dat de bomen in de straat gekapt worden. Er vallen al regelmatig takken naar beneden. Wij hebben hierover al contact gehad met de gemeente.
Deze heeft al aangegeven dat het de bedoeling is dat deze straat dit jaar aangepast gaat worden. Ook is er in deze straat geen trottoir. Wij zien elke dag dat er kinderen groot
en klein en moeders met kinderwagens over de straat moeten lopen omdat geen trottoir is. Er is wel ruimte voor. De voorkant van onze tuin is al van de gemeente en word
ook door de gemeente redelijk bijgehouden. Wij vinden dit heel gevaarlijk.wij wonen vanaf 1 april hier maar hadden al wel een jaar eerder de sleutel . Toen is bovenstaande
klacht ons al opgevallen.
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Woon in de Wilhelminastr. boven bewoners willen graag een druk opener voor de bovendeur net als de
beneden deur.
woon in het buitengebied.
daar is het altijd wel wat.
Z.s.m. de plannen voor het centrum realiseren.
Zolang er veel arbeidsmigranten en onaangepaste mensen wonen is dat erg lastig.
Zorgen voor goede parkeergelegenheid ipv handhaven op het parkeren op het grasveld. De weg is te smal om de auto op te parkeren en er zijn geen parkeerplaatsen. Dam
blijft er weinig over dan op het gras parkeren
Zorgen voor minder overlast door handhaving en de stoep voor bij onze deur komt helemaal omhoog. Ik moet regelmatig bellen of ze het onderhoud komen doen van de
plantsoenen. De heg die ze wel doen, doen ze veel te kort snoeien met het gevolg dat wij elke keer niet kunnen snoeien of planten moeten bij zetten.
(Vracht-)autoverkeer weren
Aanpakken dorpskern zodat carnaval, kermis en andere activiteiten hier plaats kunnen vinden. Een mooie horeca tent met terras zou daar dan niet misstaan. Tevens de kerk
gebruiken voor andere functies (supermarkt, woningen, horeca)
Nieuwbouw plannen op gang zetten. (Uitbreiding nieuwbouw plannen in buitengebied)
Afvalbakken voor hondenpoep plaatsen.
Bedrijven verplaatsen zoals varkenshouder en betoncentrale in de bebouwde kom/kern van het dorp. Minimalen van sluipverkeer. Luchtkwaliteiten verbeteren door boeren
bedrijven te stoppen/verplaatsen.
Ben tevreden ,dank u
bermen en plantsoenen worden amper tot niet onderhouden. Voor ons huis ligt een sloot; het is schandalig hoe die eruit ziet. Via onze straat (Milheesestraat in Milheeze)
rijden veel inwoners/bezoekers het dorp in en het is geen reclame voor de gemeente hoe dat eruit ziet. De slechtste straat in Gemert ziet er beter uit dan een van de
hoofdstraten in Milheeze.
beter onderhoud van groenvoorziening. betere verhadering van parkeerstroken
Beter verkeersveiligheid rondom speelterreinen
,vrachtverkeer weren die door het dorp gaan en verkeersobstakels in dorpstraat zeker bij de school.
Beter wegonderhoud (B weg)
Beter onderhoud fietspad
Bermenonderhoud
Beuken haag tussen voetpad en weg lager maken en twee maal per jaar snoeien. In verband met zichtbaarheid kleine kinderen.
Bomen kappen en nieuwe planten
bomen weg of kleine neer zetten veel last altijd een rots zooi
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Buurman/vrouw eens uitnodigen op de koffie. Is er iets met een buurman/vrouw ga er heen en bespreek de situatie ! Zijn mensen in de buurt teruggetrokken probeer ze te
benaderen voor een gesprekje!
dat kan niet zonder medewerking van de gemeente en die werkt alleen maar tegen .keurt diefstal van mijn grond goed,
ik kan dit niet anders noemen dan corruptie en ben dan ook woest op het college van B+W. indien nodig wil ik dit graag aan U uitleggen.
De bestrating gelijkleggen vooral voor de voetgangers.
De grote bomen vervangen en de onveilige straat vernieuwen
de straat bomen geven nogal overlast zoals wortel groei in de tuinen zodat de planten nogal eens water nodig hebben
.en in de herfts als de zaailingen valen dan zit alles onder maar dan ook echt alles zoal dakgoten de straat goten zodat het water slecht wegkan en dan in de lenten boompjes
plukken om het huis tot de volgende zaailingen vallen je kan er eenheel grootbos mee aan planten. het zijn canadese esdoorns.
De straatverlichting is in zeer slechte staat. Paar jaar geleden geverfd maar die bladderde er al weer af. Meerdere malen aangegeven bij de gemeente. Die gaan er niks aan
doen terwijl toen we het voor de eerste keer aangaven er gewoon garantie op had kunnen zitten vanuit de schilder of verfleverancier. Voelde me ook nog als leugenaar
uitgemaakt toen ik het aangaf. We hebben als buurt aangeboden te ondersteunen bij werkzaamheden. Werd duidelijk op ons hart gedrukt dat we zelf niks mogen
ondernemen…. Burger initiatief word niet gewaardeerd. Hoofd dorp Gemert ziet er alles piekbelasting uit en worden zaken door de gemeente aangepakt. Wij in Milheeze
moeten overal zelf lokaal initiatief tonen en word ook niet gewaardeerd.
De troittoirs recht maken als voetpad voor de bejaarde die gaan winkelen in supermarkt.
De verkeerssnelheid tussen Bakel en Milheeze was aanvankelijk gesteld op 50, de weg Gemert Deurne zou 80 km worden want doorgaande weg. Vooral in het weekend
rijden motoren 130 KM per uur op dit stuk van 1.50 km Er wonen nu veel mensen , paardenhouders, garage, bedrijven veel woningen. Toeristen voor de molen Laurentia. Je
kan tussen Bakel een Milheeze de weg niet oversteken te meer daar de weg ook nog soms omhoog gaat ( bij de molen)
Graag deze weg naar hooguit 50 en graag ook controleren..
Door corona is de betrokkenheid met de buurt minder geworden doordat het niet mogeljk is gezamelijke activiteiten te ondernemen met de buurtvereniging etc.
Drempels uit de wegen halen en andere verkeersremmende maatregelen. Handhaven op vrachtauto’s die geen bestemmingsverkeer zijn.
Een betoncentrale in het dorp, wat veel overlast stank en stof en veel geluidsoverlast veroorzaakt.
Waarbij in de toekomst ook nog een mobiele puinbreker bij komt.
Dus het bedrijf moet naar een industrie terrein.
Een snelheid kontrole op de weg bij de bocht, meer kontrole over stof filters in grote kippen schuren om uitlaat stoffen te vermijden, advies over vliegen overlast te
vermijden. Meer zorg of regels of advies over grond water gebruik voor gazons of siertuinen, hier is de water peil sterk verdaalt!
Er mag over het algemeen gezien meer aandacht komen voor Milheeze. In Gemert, Handel en Bakel zie je mooie bloemen hangen en is alles netjes en vrolijk, daarentegen
blijft de aanplanting/aankleding in Milheeze ver achter.
Er moet meer gesnoeid worden. Teveel honden, teveel vee afval langs de weg.
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Er staat een bord bestemmingsverkeer maar dat wordt nooit gehandhaafd waardoor er veel zwaar verkeer door komt.
Kinderen van school moeten naar kerkplein om opgehaald te worden, dat gebeurd niet en die steken zomaar over, ouders die in Elsenstraat kinderen ophalen staan met fiets
op de weg zodat je er bijna niet door kunt met de auto. Kinderen rennen daar ‘gewoon’ de straat op levensgevaarlijk. Dan zijn hier de parkeergelegenheden zo gemaakt dat
als je je eigen uitrit uitrijdt je geen zicht op straat hebt.
De trottoir ligt ongelijk, daar hebben ze hier en daar wel iets aan gedaan maar recht ligt het nog niet.
Speelgelegenheden, bv de halfpipe, hebben ‘we’ maar ff, waarom niet zoiets voor de ‘grotere’ jeugd in elke kern.
Er wordt te hard gereden en hondenpoep 25 honden per dag!
Er wordt vanuit de overheid niets gedaan om de leefbaarheid op een dorp te behoeden laat staan van verbeteren.
Ik ervaar dat de e.v.t. open plekken allemaal volgebouwd worden en er is weinig oog voor groen/speelplekken in de wijk
Erg slechte weg en bermen Rooiweg en Pottingen
Gemeente komt geen afspraken na.
Handhaven van regels. Meer parkeerplaatsen. Fietspaden voor toeristen hard maken en schoonmaken. Oudere mensen niet links laten liggen bij onenigheid bij niet.
Handhaving van ongewenste en niet toegestane recreanten. Minder recreatie en toerisme. Handhaving van geluidsoverlast. Handhaving van hangjongeren. Handhaving van
natuur en zandpad i.p.v. Steeds meer freesasfalt er op en steeds breder maken.
het maaien van de grasbermen mag best zorgvuldiger en niet razendsnel de randjes
Hopelijk wordt in Milheeze het centrumplan goed uitgevoerd zodat de leefbaarheid omhoog gaan.
Iets doen aan de verkeersveiligheid. Wij wonen aan de doorgaande weg in Milheeze daar wordt met toenemende mate hard gereden en het (niet bestemd) vrachtverkeer
neemt zienderogen toe. Daarnaast hebben toegangswegen in Milheeze totaal geen uitstraling en bestaat uit een ratjetoe van bestrating, rommelige bermen, sloten en
fietspaden, opritten en wegen op ongelijke hoogte. Daarbij is de weg in het dorp in slechte staat door al het vrachtverkeer.
In de winter de weg sneeuwvrij maken en zout strooien, dit gebeurt nu niet
Kerkplein veranderen meer groen planten etc..
last van hondenpoep
Meer aandacht voor biodiversiteit.
Meer aparte vuilnisbakken voor hondenpoep zodat die niet in de bak op speelterreintjes hoeft of daar een sticker op dat die niet bedoeld zijn voor hondenpoep.
Veel trottoirs in milheeze zijn eigenlijk niet begaanbaar voor rolstoelen etc. Veel te smal en hobbelig.
Aandacht geven aan het feit dat hondenpoep ook in het buitengebied moet worden opgeruimd.
meer contact en initiatief vanuit gemeente om wensen vanuit de buurt in kaart te krijgen en daar ook op te kunnen handelen of toekomstbeleid op uit te zetten
Meer controle's / handhaving motor crossers.
Ook op eigen terrein mbt bestemmingsplan agrarisch.
MEER EN VEEL HOGER DE HONDEN BELASTING
Pagina 58 van 222

Vraag 11
Meer parkeerruimte
Meer parkeervoorzieningen, zorgen dat alles netjes onderhouden blijft.
meer straat verlichting.
meer zulke plekken ontwikkelen . met name voor mensen die graag in het buitengebied wonen en toch de noodzakelijke veiligheid ervaren
Minimaal een keer per jaar een buurt bijeenkomst.
N.V.T. in het buitengebied.
Naar mijn idee is het niet nodig om op het gebied van leefbaarheid de buurt te verbeteren. De straten zijn schoon, de bomen worden bijgehouden, de verlichting werkt en bij
flinke regenbuien loopt het water goed weg. Dit wordt ieder jaar gecontroleerd en bijgehouden; helemaal super.
Naar mijn mening mag er meer aandacht zijn voor de borders, aanplanting en onderhoud van het groen.
Natuurlijk gaan er veel zaken wel goed, maar hier een aantal punten waar dat zeker niet het geval is.
Verkeerssituaties in de buurt zouden kunnen worden aangepast.
Het hanteren van de voorrangsregels bij uitrijden van onze weg is sterk af te raden, het zou bijzonder gevaarlijk zijn. Voorrang verlenen op gelijkwaardige kruisingen wordt
door automobilisten op de andere wegen nauwelijks gerespecteerd en de snelheden liggen er soms veel te hoog. De situatie was aan onze jonge kinderen niet uit te leggen.
De snelheid van zwaar landbouwverkeer ligt te hoog en er wordt veel te weinig rekening gehouden met overig verkeer, wat vooral voor fietsers met kinderen zeer
gevaarlijke situaties oplevert. Met name tijdens de maiscampagne gaat het mis.
Vrijhouden van zichtlijnen in verkeerssituaties door gemeente, golfbaan en aanwonenden is beneden peil gekomen, waardoor allerlei onnodig gevaarlijke situaties ontstaan.
Bij het uitrijden van ons woongebied zijn een aantal verkeerssituaties op te noemen waar het zelfs niet
Nee het kwaad is geschied na het goedkeuren van het gehucht wildeman in mijn achtertuin
Parkeerplaatsen aanleggen voor de huizen, groenvoorziening (bomen planten), zorgen dat een woonwijk niet tussen een industrieterrein komt te liggen. Hier hadden ze
vooraf beter over moeten nadenken.
regelmatiger verwijderen onkruid ook tussen stoepstenen
snelheid verkeer beperken op b-wegen door meer en hogere drempels en maximum van 60 km
geluidsoverlast motoren, brommers, scooters, quads en 4wdrives bestraffen,
stankoverlast intensieve veehouderij belasten
gifspuiten verbieden
groenonderhoud verbeteren door biodiversiteit te bevorderen
Snelheidsbeperkende maatregelen ter hoogte van speelterreintje
Speelgelegenheden voor bewoners. Speeltoestellen voor kinderen en beweegtuin voor ouderen.
Sporthal
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trottoir aanleggen
drempel, wegversmalling om snelheid terug te dringen
Aantal bomen weghalen die te groot zijn, flink terug snoeien
Trottoir en straat zijn ongelijk. Dus opnieuw bestraten. Dit komt mede door de bomen. Plantsoen opnieuw aanplanten. Heel veel overlast van bomen. Er valt wel 5x per jaar
wat uit. Beplanting tussen oprit buren weghalen en nieuwe bestrating.
Trottoir en weg onderhoud
Verbeteren verkeersveiligheid, in het bijzonder rondom de school (Milheeze)
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid : slecht wegdek en voetpad daarnaast, klinkers verzakt.
En er word door’n aantal bewoners met hoge snelheid met de auto gereden..
Verkeersveiligheid in de straat. 30km/h zone wordt vaak overschreden. Zelfs als de skatebaan er staat.
Straat versmallen dmv parkeervakken.
Altertief: drempels
Verkeersveiligheid omhoog
Meer speelmogelijkheden voor kinderen &gt;7 jaar
Voetpad over de gehele lengte van de Kapelakker in Milheeze doortrekken. De helft van de Kapelakker heeft een voetpad en de andere helft niet. Ook staan er nog steeds in
de ene helft van de Kapelakker zeer grote eiken bomen die veel takken verliezen en zeer veel bladeren en waar zeer veel vogelnesten in zitten. Dit alles laat zeer veel troep
achter op onze inritten, tuinen en auto`s. Ook zijn er regelmatig schades bij de gemeente gemeld door takken, eikels en ander pul wat uit de bomen komt, maar bij de
gemeente Gemert-bakel kun je dan nergens op rekenen!
voetpad renoveren en boomsnoei onderhouden
Vrachtverkeer rijdt soms veel te hard door de straat (Kerkeind). Dit is ook vrachtverkeer dat er NIET mag komen. Af en toe een controle daarop zou niet verkeerd zijn.
Dit geldt overigens ook voor personenauto's. Er zijn types die 70-80 km. / uur een prima snelheid vinden.
Dit is wat mij betreft HET punt. Straat is prima opgeknapt, verlichting is prima.
We wonen in het buiten gebied en zou is goed zijn dat de verkeer situatie is bekeken word dat onze kinderen veilig en zelfstandig naar school zouden kunnen fietsen maar het
fietspad verleend zich daar niet aan, en de hoge snelheden die gereden worden durven wij dat niet aan om ze te laten oversteken of dergelijken
Wegenonderhoud kan beter, er worden nu vaak noodoplossingen toegepast. Met gepland onderhoud kunnen met wellicht iets meer kosten de wegen kwalitatief beter wat
ten goede komt aan de veiligheid. Ook de winterdienst, strooien en ruimen, kan veel beter. Gemert stopt niet buiten het centrum van de kern Gemert. Neem een voorbeeld
aan Deurne.
Wij wonen in het buitengebied, dus is een heel andere insteek dan in de buurt van perkjes/trapveldjes/plantsoenen etc. Wijj houden onze eigen tuin en omliggend schoon
Pagina 60 van 222

Vraag 11

Wij wonen op de Geerdenhof. Dit is een nieuw plan in Milheeze. Erg fijne buurt. Gemeente heeft vorig jaar de bestrating aan laten leggen waar we erg blij mee zijn. Echter
het perkplantsoen wordt zeer slecht onderhouden. Als we nog 3 weken wachten dan is het onkruid even hoog als de bomen er rond om heen. Ook is de straat nog steeds niet
schoon geveegd van zand na 3 kwart jaar. Het zou erg fijn zijn als hier op korte termijn iets aan gedaan wordt! Alvast bedankt.
wij wonen tegenover een school meer parkeeerplaatsen of een parkeer verbod zou fijn zijn
wonenen aan een zandpad, laat het een pad. het wordt opgeschaaft en daar door veel harder gereden door automobilisten
- meer straatverlichting
- snelheid remmende maatregelen voor verkeer
*** Dat Woonizi (Woningbouwvereniging) geen of veel minder ''buiten dorpse'' mensen in de buurt laat wonen. En daar bedoel ik geen asielzoekers / statushouders mee.
Daar heb ik geen moeite mee. ! Die passen zich wel goed aan en zoeken ook contact met buurtgenoten en willen er graag ''bij horen'' !
Maar er komen steeds meer ''vreemden'' te wonen die totaal geen binding met de buurt of het dorp hebben. En dus ook niet met hun omgeving zodat de ''echte'' Handelse
mensen zich onderhand niet meer thuis voelen in de eigen buurt !
*** De open plekken in het dorp niet tot op de centimeter vol te laten bouwen zodat er geen plek meer overblijft voor openbaar groen als enkel op de daken !!!!! De
gemeente heeft onlangs goedkeuring verleent aan een bouwplan op O.L.Vrouwestraat 36A te Handel. Er is toestemming verleent voor 6 woningen op dit perceel wat zeker 2
te veel is ! Maar in de Raadsvergadering werd daar nauwelijks of geen aandacht aan besteed. !! Te gek voor woorden. !!
Dit betekent dat er
30 en 60 km weg, hier wordt zo hard gereden dat ik me vaak onveilig voel als ik de weg op moet, regelmatig snelheidscontroles of iets anders wat de snelheid verminderd
Ook de wortels van de bomen geven hinder, misschien kan hier iets aan gedaan worden.
Als gemeente actief de mensen met elkaar in gesprek brengen als er iets van gemeentewege in de planning zit. Dus niet slechts een aankondiging, maar een daadwerkelijke
bijeenkomst. Nog mooier zou zijn als vanuit de gemeente ingezet wordt op het bevorderen van communicatieve vaardigheden rond een dergelijk moment - met als doel om
weg te komen van eenvoudige, primaire reacties. (Is ook een belangrijke opstap voor de tijd die voor ons ligt en waarin burgers en overheid elkaar hard nodig zullen hebben)
bankjes en prullen baken, gezellige zit gelegenheid. ook in het bos! Minder auto's / Druk verkeer door het dorp!
BETER CONTROLE WAT PARKEREN BETREFT IN BEPAALDE STRATEN
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Betere afspraken met de kampbewoners. Het is te belachelijk dat zij ook nog woonplekken hebben gekregen op Valkenswaardhof. Ze rijden veel te vaak met teveel auto's op
en neer en dan ook eens met een hoop herrie en veel te hard. Ze oarkeren jj de Valkenswaardhof gewoon ub de bocht met meerdere auto's en ook op het trottoir. Zelfs
jongeren kampbewoners komen met een scootmobiel door de straat, wat een belediging is voor mensen die zo'n ding nodig hebben voor hun gezondheid. Kijk eens naar de
veke auto's in de r.aldenhuysenstraat die ook op het trottoir geoarkeerd staan.
In de r.meeuwsstraat staan veel te grote bomen, stukjes groeb waarvan veel overlast is. Milieustraat wordt maar duurder, maar wij kunnen de rommel van die bomen het
hele jaar ruimen. Aan het einde van dezelfse straat ligt eeb trottoir schots en scheef en voor de helft onder een veel te dikke heg, waar de auto's ook nog op het trottoir
worden geparkeerd. Het harde rijden over de doorgaande weg door handel, het gebruik van fietsers en brommers
Betere straat verlichting
Betere wandel paden en geen auto's op de stoep parkeren en handhaving 30 km zone.
bij sneeuw ook de straten in het buitengebied strooien/vegen
Bij sneeuwval de wegen sneller schoonmaken
Boomwortels op het trottoir controleren, steentjes komen bij sommige bomen omhoog
Bij voorkomende stormen, de veiligheid in huis voor alle bewoners van onze rector v/d laarschotstraat te verbeteren door niet bang te zijn voor omwaaien van ca.
24mtr. hoge Amerikaanse bomen
Boem boem muziek bij mooi weer aanpakken.
Bomen aan straatzijde onderhouden of vervangen. Deze zijn in geen jaren onderhouden en ernstig verwaarloosd. Het is wachten op een ongeluk. Boomwortels op de weg.
Overlast verminderen van harde muziek op speelweide
Buurtverenigingen financieel versterken, een evt. rol geven bij het integreren van buitenlandse mensen die steeds vaker in de buurt komen wonen. Wanneer er problemen
zijn met inwoners (GGZ klanten, drugs dealen daarmee gepaard gaand) eerder diensten inschakelen.
Dat er beter gekeken moet worden wie er een huur huis krijgen, en dat er niet maar allerlei mensen uit andere plaatsen een huur huis krijgen. Daar word het in de buurt niet
beter op.
Mensen uit het eigen dorp hebben geen kans om in zijn eigen dorp te blijven wonen.
de auto's rijden vaak veel te hard. De inrichting van de straat zou hiervoor aangepast kunnen worden of een flitspaal geplaatst
De gemeente heeft een handhavingstraject van 5 jaar op de Rooye Asch ingezet op verzoek van de eigenaar van het park, terwijl hij zelf al sinds 2006 eigenaar is en er nog
steeds geen plannen worden gerealiseerd, dus heeft hij de gemeente gebruikt om de huidige bewoners weg te laten pesten, wat niet gelukt is, maar wel heel veel leed heeft
veroorzaakt en nog bij deze mensen van 70 tot 85 jaar! Dus de gemeente zou eens met de eigenaar moeten praten om deze bewoners nog een mooie oude dag te gunnen en
eventueel tot gepaste afspraken te komen met deze inwoners.
De huizen die leeg komen toe te wijzen aan handelde mensen, en niet aan mensen afkomstig buiten Handel. Of aan mensen van andere afkomst. Bij mij in de buurt wordt
drugs gedeald door mensen die er wonen en geen binding hebben met Handel.
De Pastoor Castelijnsstraat in Handel is te druk voor dit dorp. Daarnaast wordt er veel te hard gereden door de afwezigheid van drempels. Het voelt niet veilig om de kinderen
buiten te laten spelen of ze naar school te laten fietsen.
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de pelgrimsweg voor alleen vervoer beschikbaar te stellen die daar nodig zijn.
en de leivevrouwesteeg alleen voor voetgangers en fietsers toegankelijk maken, nu is het een sluiproute voor mensen die geen rijbewijs hebben( dan weten jullie genoeg)
en er wordt te veel gedeald bij de hondensport.
De provinciale weg: De sloot onderhouden, het onkruid groeit vanuit de sloot in mijn wei daar die al 2 jaar niet gemaaid is.
Aangrenzende schuur: Het aangrenzende pand kent 3 eigenaren (mijzelf meegerekend) in het middelste pand is het steeds weer een verassing wie er gaat verblijven. En er
staan in dit zelfde perceel grote dode bomen die binnenkort waarschijnlijk schade gaan veroorzaken.
De ruimte naast de Pastoor Casteleijnsstraat verbreden, zodat het wandelen naast deze weg veiliger wordt.
De trottoirs opnieuw leggen. Veel is ongelijk en stuk. Tevens is nog steeds het beloofde dorpsplein niet gerealiseerd.
Het openbare groen wordt door de twee van de plantsoenendienst uitstekend bij gehouden. Diverse lindebomen behoeven extra aandacht, want een aantal bomen
verliezen onevenredig veel takken.
direct in de buurt: Kappen van enkele overlast gevende bomen&gt; stukken van de stoep liggen tegels los / omhoog ivm wortels en veel overlast van (scheitende) duiven.
Daarnaast is het naastgegelen kamp een doorn in het oog. En met name de kampers die her in der in de wijk in huurhuizen zitten veroorzaken veel overlast door continu met
veel kabaal en vol gas met auto's / brommers op en neer te rijden (van kamp naar de woningen), in de wijk asociaal gedrag te vertonen en zonder dat we hier hard bewijs
van hebben maken ze zeer waarschijnlijk ook schuldig aan diefstal en inbraak. Hou die families/groepen bij elkaar op het kamp en meer toezicht en controle er op. En verdeel
ze niet 'in de wijk' in huurhuizen.
meer in het algemeen heb ik sowieso weinig begrip voor het huidige huurhuizen beleid, geef Handelse jongeren / gezinnen eerst eens de kans op een huurhuis hier in het
dorp i.p.v. de helmondse / beek en donkse / gemertse bewoners die er nu telkens in geplaatst worden. Deze hebben 0,0 binding met dorp en de
Doen wij zelf al !!! Maar niet de gemeente, wij zorgen dat het rond ons huis schoon is, ik zit bij de groep zwerfafval rapen. Verder zorgen mijn man en ik voor de perkjes
tegenover ons huis ( niet de gemeente ! ), is wel ooit overlegd met de gemeente. De gemeente gaf er de brui aan om de perkjes te verzorgen, toen wij hier kwamen wonen in
2010. Argument: te duur.
Parkeerplaatsen te weinig !!! Ik hoop dat het nieuwe plan voor De Oude Bron oplossingen gaat bieden, twijfel daaraan. Nergens in het centrum van Handel zijn voldoende
parkeerplaatsen, niet bij de school, niet bij MFA De Bron, niet bij de kerk, niet bij het Vossenhol. Dat vraagt om problemen
Samen met een andere inwoonster van onze buurt organiseren we elk jaar een koffieochtend.
Doormiddel van het aanpakken vernieuwen van de weg deze ligt er heel slecht bij. Zelf gevaarlijke situaties.
Er is al een buurtvereniging. Er zijn mensen individueel en kleine groepjes die troep opvegen en in de bermen opruimen. Helaas worden paden, bermen en ook wel tuinen
bescheten door honden. Hondenuitlaatplaatsen moeten meer gebruikt worden.
er mag minder hard gereden worden op de Handelseweg. Geregeld rijden voertuigen hier veel te hard
Er word in de buurt veel illegaal gebouwd en aangebouwd. Wat storend is voor mijn uitzicht. Toen wij hier kwamen wonen was het vergezicht nog ongeveer 300 meter, nu
nog 25 meter. Er word in mijn buurt niet gehandhaafd.
Er word ook veel illegaal bomen gekapt.
Handhaving treed niet op.
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Er wordt bij gladheid zeer slecht gestrooid. Daar staat de gemeente om bekend. Een zijstraatje in Gemert wordt beter gestrooid dan de doorgaande weg in een kerkdorp.
Er wordt ondanks de 30 km zone toch vaak te hard gereden, of met erg veel accelleratie en remmen (korte straatjes)
Er wordt op gemeentelijk niveau gesproken over de particuliere kaveleigenaren maar niet mét de particuliere kavel eigenaren op de Rooye Asch. We worden behandeld als
tweede rangs burgers. Gemeente is partijdig, niet integer, niet transparant, schending van de integriteit, er wordt niet gehandeld met het vereiste van transparantie.
Particuliere kavel eigenaren Rooye Asch worden als een kudde vee behandeld dat afgevoerd/geruimd moet worden.
De Camping Rooye Asch bestaat al omstreeks 1970. De recreanten en bewoners bezitten de nodige know how hoe de leefomgeving verbeterd kan worden en de camping
rendabel gemaakt kan worden.
Hier gaat de gemeente aan voorbij. De particuliere kaveleigenaren worden niet in de plannen van de gemeente betrokken.
Er wordt niet tot slecht naar ze geluisterd.
Men moet de informatie vernemen uit de krant en de presentaties van Bots Bouwgroep Deurne is éénrichtingsverkeer.
Mensen op de camping leven in harmonie met de natuur. Vanuit de gedachte wij zijn als mensen in de natuur gekomen wi
Er wordt veel te hard gereden waarop niet gehandhaafd wordt
Extra energie en geld in voorzieningen steken in de dorpen. Zoals supermarkt, speeltuintjes, mogelijkheid tot bouwen voor starters. Vooral dit laatste want anders vertrekken
ze allemaal naar Boekel
Fietspad door de bossen , richting Handelse kerk, minder dagen toestemming crossen op het cros-terrein, minder plastic op velden door akkerbouwers en oog voor
horizonvervuiling die ontstaat door de toenemende velden met metalen constructies voor frambozenplanten. Vroeger keken we uit naar koeien in het veld en
aardbeienvelden, nu land bedekt met plastic en verschrikkelijk lelijke metalen stellage,s hectares vol
Geen kermistent maar naar gemeenschapshuis
Van wegen geluidsoverlast tot meer dan 100 deciebel
Gemeente luistert absoluut niet naar mening bewoners
Handhaven serieus nemen
Heb een vakantie huis als buren vaak herrie
Het betreft hier een nieuwbouwwijk. Dus deze is nog in aanleg......
Het is hier een 30 km zone en er wordt erg hard gereden, ook door buurtbewoners zelf. Politie is niet of nauwelijks zichtbaar.
Nieuwe mensen in de buurt stellen zich niet meer voor, waardoor de afstand tot elkaar groter wordt.
Als hondenbezitter met aangelijnde hond hebben wij veel last van loslopende honden die niet onder appel staan. Hierdoor zijn al bijtincidenten ontstaan.
Het dumpen van afval voornamelijk in de bossen is een grote irritatie.
het snoeien van de bomen zou een verbetering zijn
Huurhuizen toewijzings beleid beter afstemmen
Iets van een nieuw speelveld voor de kinderen nu het originele speelveld plaats heeft moeten maken voor de nieuwbouw in plan Heerebosch.
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Ik zou voorstellen om de wegen en vooral de trottoirs eens onder handen te nemen, ze lopen heel schuin af en dat is heel lastig met een rollator, scootmobiel en ook lopend
als je wat ouder wordt.
Verder staan de stoepen in de Rector Aldenhuysenstr. regelmatig vol met geparkeerde auto's zodat het lastig wordt om er langs te gaan met een hulpmiddel. Daar kan wel
eens op gehandhaafd worden mijn inziens.
In ons dorp hoor je steeds meer vreemde talen , het Dorpse Handelse lijkt snel te verdwijnen.
Een betere inschatting vooral van plaatsing huurders kon misschien al veel verbetering geven .
Hierbij wil ik niemand te kort doen , echter alleen het feit aanroeren dat als je in je tuin zit ,
je toch niet het gevoel hoeft te krijgen , op vakantie in het buiten land te zijn .
ja , het sneeuwvrij maken van wegen laat in de winter nog wel eens te wensen over.
Ja rekening houden met wat er in een buurt in huurwoningen word geplaatst. B.V geen meerdere van b.v. kampbewoners naast of tegenover elkaar laten wonen.
Ja. Beter en consistenter gemeentelijk beleid. Alles wat ik hier cq hiervoor aan negatiefs heb vermeld wordt veroorzaakt door grove planologische fouten en informatie
verstrekking vanuit de gemeente. En ver benedenmaats omgaan zowel bestuurlijk als ambtelijk met die evident en aangetoonde eigen fouten van de gemeente. Getuigend
van een volstrekt onvermogen en volstrekt gebrek aan bestuurlijk-ambtelijke wijsheid en ervaring om met enige reflectie tot oplossingen i.p.v. tot escalaties te komen. Wat
een uiterst plezierige buiten woon situatie in 1 klap tot een crime heeft gemaakt; sociaal en financieel/vermogen.
Kuilen in Onverharde weg vaker dichten.
meerdere woningen zodat de klassen v/d scholen bezet zijn en een goede doorstroming naar de verenigingen
Minder ex-kamp bewoners dicht bij elkaar laten wonen. Overlast door meerdere auto's, aanhangwagens etc.
Vaak lang parkeren op de stoep.
-naleven van regels vuilnis ophalen (groene, grijze bakken, pastic zakken die er al twee dagen vooraf soms hangen)
-bijhouden van de tuinen van sociale woningen waar door bewoners (noodgedwongen sociale plaatsing), verwaarlozing tuinonderhoud, voortuin als opslag versleten
meubilair
-parkeren van aanhangers op trottoir, openbare weg
Niet zomaar allerlei vreemde mensen in de sociale huurwoningen stoppen. Voorheen kwamen eerst dorpsgenoten in aanmerking voor een huis, of mensen uit de gemeente.
Nu lijken deze woningen af en toe het afvoerputje van Brabant, vreemde mensen, overlast, zoeken geen enkele aansluiting met de buurt; kortom zijn zorgen er voor dat de
buurt achteruit gaat!!!
Niet zomaar mensen in huurwoningen plaatsen welke geen enkele binding met het dorp hebben. Er zijn ondertussen teveel bewoners die zich buiten de gemeenschap
opstellen., afhoudend zijn
onderhoud van groenvoorzieningen beter en beter wegdek is heel slecht voornamelijk fiets en voetpad
Parkeerplaats tekort in de wijk oplossen, er wordt niet meer in de vakken geparkeerd, maar op straat, als de vakken vol zijn
politie moet niet op maandagmorgen langs komen om te kijken of er wat aan de hand is.
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Probleemgezinnen niet tegen hun wil in onze buurt droppen.
Mensen die bij sloop van woningen ergens anders worden geplaatst, willen niet integreren. Dat merk je als buurt iedere dag.
Verder lijken er in de wijk veel bedrijven te zijn gehuisvest. In de zomer is er regelmatig langdurig geluidsoverlast van machines.
Regelmatig surveillance politie. Ook daadwerkelijk iets doen als je het aangeeft
Snelheidsbeperkende maatregelen verkeer!
Expansie tuinbouw/ arbeidsmigranten
Stenger toezien op bouwbesluit en vergunningen
Stoppen met jagen/geen zonnepanelen op het land
Supermarkt intakt houden.
Vaker controleren op het buiten zetten van de pmd zakken,deze worden soms op maandag al buiten gezet,terwijl ze pas op woensdag opgehaald worden.
veiliger maken door flitspalen te plaatsen. Deze hebben er altijd gestaan maar zijn op een gegeven moment weggehaald. Er komt nu ook nog veel meer verkeer. De
wegsituatie is nu onveilig.
Verbeterde parkeergelegenheden, het smaller maken van de doorgaande weg heeft de veiligheid voor voetgangers en fietsers verslechterd. Trottoirs en stoepen zijn bijna
niet toegankelijk voor kinderwagens en rollators, deze moeten vaak de weg op. Er moet beter gekeken worden wie in de huurwoningen terecht komen. Betere controle op
milieudelicten.
Verbindingsavond met hapje en drankje. Nu behoort de overkant van de straat tot een andere buurt
voet / fietspad vernieuwen i.v.m. wortels bomen . En de weg aanpassen , is een 30km zone maar de weg is voor 80km
Voetpaden mogen veiliger, denk hier bij aan losse stenen rondom bomen ed.
Ook meer ruimte voor fietsers op de doorgaande wegen
We hadden een leuke speeltuin zelf gemaakt en is weggemoeten i.v.m. uitbreiding buurt. geen compensatie voor speelruimte.
Ook door vel auto's op straat parkeren door weinig parkeervakken is op straat spelen lastigere en gevaarlijker
We wonen in een huurhuis het zou prettig zijn als daar mensen komen wonen die Nederlands praten wat nu niet het geval is.
Wij wonen in een zgn. groene zone, hoe kan het dan dat er bedrijfspanden herrijzen van tientallen, zo niet honderden m2?
Wij wonen nabij Huize Padua. Er komen veel cliënten langs ons huis gewandeld of gefietst. Er zijn cliënten bij die vijandelijkheid, verslaving of psychische problematiek
uitstralen. Voor onze kinderen vind ik dit onvoorspelbaar en risicovol. Dit valt onder Huize Padua en dus gemeente Boekel, maar grenst wel duidelijk aan onze gemeente. Is
het voor de gemeente Gemert-Bakel helder wat voor cliënten er in Huize Padua wonen en wat de invloed is van hen op het woongenot en de veiligheid van de omgeving?
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Wij zouden graag hebben , dat in onze buurt de bomen flink worden gesnoeid, ze worden veel te groot, In
De zomer is het binnen al om 20.00 donker. In de herfst hebben we we 2 maanden werk, om de bladeren
Op te ruimen. De gemeente komt alleen maar opzuigen. Eigenlijk heeft elk huis een korf nodig, zoveel blad.
Door het jaar, komen de gem. Werkers nooit in het gedeelte bij ons in de straat.
OOK DE WORTELS VAN DE BOMEN KOMEN OMHOOG, WAT ERG GEVAARLIJK KAN ZIJN.
Zorgen dat de wegen begaanbaar worden/blijven. Optreden tegen wild crossen.
€10,-- (of een deel er van ) korting geven op O.Z.B als de buurt zelf de buurt netjes houd, weinig stuk gemaakt wordt ( zo wordt er beter op gelet) ect
af en toe zwerfvuil oprapen, meer interessant groen voor dieren, kasten hangen voor vogels/vleermuizen,
Beter onderhoud bestrating en trottoirs
Dat er in de buurt niet alles in de tuin opgeslagen wordt. het lijkt meer op een vuilnis belt. Daar krijg je ook ongedierte van.
de buurt is in opbouw, maar gaandeweg toont de gemeente niet in staat te zijn een project als deze goed te managen. er is onduidelijke en zelfs geen communicatie. er lijkt
dat vele inzichten van ambtenaren ertoe leidt dat er met verschillende maten wordt gemeten.
ik heb nu een klacht daarover ingediend. op de eerste brief aan de wethouder kwam GEEN reactie. 3 weken later nog eens een herinnering gestuurd met het verzoek toch te
reageren. Het resultaat is: NIETS.
overleg met de buurtvereniging, en met de bewoners is het minste wat er gedaan kan worden.
De fietspad zou beter onderhouden moeten worden. Er onstaan gevaarlijke situaties met fietsers. De tegels liggen soms zo ver uitelkaar dat er makkelijk een wiel in zou
kunnen schieten.
Het schoonmaken van de weg tijdens en na een neerslag is echt niet goed.
De Kastanjelaan in De Mortel is een sluiproute waar veelvuldig hard gereden wordt en veelvuldig zwaar landbouwverkeer en vrachtverkeer doorheen raast. Wellicht dat hier
eens wat aandacht voor kan zijn?
de plaatselijke kruidenierswinkel is opgeheven, erg jammer
alle inwoners moeten het nu elders zoeken
kan daar iets op gevonden worden ??
de straat waar ik woon - Kastanjelaan - wordt veel te veel gebruikt door enorm grote vrachtwagens c.q. tractoren als sluiproute richting Elsendorp v.v.. Er is geen troitoir en
s'avonds moet ik met zaklamp te straat op om niet omgereden te worden door alle verkeer dat er sluipt.
De verkeersdoorstroom door onze straat is disproportioneel. Vrachtverkeer over betonnen klinkers... Alles schudt en rammelt in huis.
De voortuinen van bewoners zouden wat meer groen (natuurlijk) mogen uitstralen
Paarden horen niet in de voortuinen in de bebouwde kom
De weg beter verharden.
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De weg voor onze deur is vernieuwd vorig jaar. Op zich is dit een super fijne en goede vooruitgang. Maar het rijgedrag van sommige bestuurders is dusdanig gevaarlijk dat het
fijn zou zijn om hier extra aandacht voor te hebben.
Tevens wordt in De Mortel hard gewerkt aan een nieuwe wijk, precies voor deze wijk ligt (nog) geen voetpad. Ik ben nieuwsgierig wat er met deze verkeersituatie gaat
gebeuren.
Dit betreft de buitenomgeving van Gemert- Bakel:
Burgers ondergaan flinke overlast door motocrossrijders en Quads, die gedeeltelijk zonder kentekenplaat (of onkenbaar gemaakt) door de bossen en op fietspaden
(sluiproutes) roekeloos rijden.
Boswachter stelde dat hij machteloos is.
Suggestie: Politie en boswachter samen actie ondernemen.
Nabije omgeving: Door komst van een Minicamping nachts meer geluidsoverlast.
Door de aard van onze buurt en door vraagstelling kan ik niet antwoorden
Door de huurhuizen is het een komen en gaan. Waardoor je de mensen maar amper kent.
Duidelijkheid vanuit de gemeente en vooral samen optrekken. De gemeente betrekt de buurt niet in hun plannen/beslissingen en reageerd nauwelijks op vragen.
Een beter strooibeleid zou gewenst zijn. Afgelopen winter was het voor voetgangers en zeker voor fietsers ronduit slecht. Zeker als je het vergelijkt met omliggende
gemeentes.
een bewoner geeft nog al wat overlast. wel is er veel vrachtverkeer van het garenfabriek.
Een straatlantaarn in de gevaarlijke bocht voor Renseweg 39-41-43.
Nieuw split op het fietspad achter de volkstuinen aan de Renseweg.
Er komt veel verkeer
er word bijna niet meer gemaaid in het buitengebied,
fatsoenlijke trottoirs aanleggen
snelheidsremmende maatregelen
Fiets pad Breewaterweg -Den Hoek, er staan bomen OP HET FIETSPAD
Handhaven snelheid verkeer buitengebied
Handhaven stankoverlast
Handhaven snelheid verkeer. Verkeersdrempels werken niet voor de voertuigen waar ze voor bedoeld zijn en geven bovendien meer geluid en trillingen door het zware
verkeer. Meer flitspalen en minder drempels. En duidelijkheid over de snelheid die men mag rijden. Een mogelijkheid zijn ook verkeerslichten om voertuigen af te remmen
en die op groen springen als de snelheid beneden de 30 km is. Wordt in Spanje toegepast.
Handhavend ootreden door de gemeente tav stak-en geluidsoverlast en crossers
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Heb meerdere malen met iemand van de Gemeeente gebeld over illegaal wonen in een bosperceel achter ons huis. Voel me totaal niet gehoord. Want er wordt geen actie
ondernomen door de Gemeente Gemert Bakel.
Voel me daardoor erg onveilig in mijn eigen huis.
Het bedrijf in de hemelstraat verplaatsen, grote vrachtwagens welke bij dit bedrijf moeten zijn hebben grote moeite deze straat weer uit te rijden richting de sprenkstraat.
Het nadrukkelijker aan geven van de snelheid beperking in een/de woonwijk. in het bijzonder voor passanten verkeer.
Het zou prettig zijn als er iets gedaan kon worden aan een bewoner van de straat die voor veel overlast zorgt. Al jaren wordt hier een dossier van opgebouwd maar helaas
omdat hij een koophuis heeft kan er niets aan gedaan worden. Hele straat ziet er netjes uit alleen bij hem is het een grote rotzooi in de tuin.
Ik woon net buiten het dorp met smalle B-wegen Met de industrialisering van de landbouw en dat er steeds meer industrie in het buitengebied terecht komt, zie je steeds
grotere machines en vrachtwagen op die smalle wegen, zodat er steeds vaker gevaarlijke situaties zich voordoen.
Doordat de afvalheffing steeds duurder is geworden zie je steeds meer afvaldumpingen in het buitengebied, wat uiteindelijk door de gemeente wel weer wordt opgeruimd
en dat kost ook veel geld
Zorg voor meer milieu straten ook in de kerkdorpen, zodat de drempel kleiner wordt om het er naar toe te brengen
ja
wáárom is het in het buitengebied het milleu heilig en in onze straat niet
wij wonen langs een enorme vuilnisbelt
Ja verkeersveiligheid verhogen. Momenteel woon ik een racebaan. Aan dit euvel wort totaal geen aandacht besteed door de gemeente. 50 km per uur is vaker 85 km per uur.
Lastig aangezien het een nieuwbouwwijk is dus er nog veel moet gebeuren en verbeteren. Een ding die heel hoog op de lijst staat om te verbeteren is de verkeersveiligheid
op dit moment! Er wordt echt te hard door de straat gereden en hierover zijn we ook in conclaaf met de gemeente om nood drempels aan te laten leggen, dit moet echt
gebeuren anders gebeurd hier op korte termijn iets aangezien er veel jonge kinderen wonen en ik denk dat we dat met zijn allen moeten zien te voorkomen.
Loze ruimte van de gemeente (plantsoenen) ook onderhouden.
Beschermd groen vrijgeven voor kap.
Meer straatverlichting.
meer verkeers veiligheid toe passen.
Men mag eens wat minder kijken naar de kleine futiliteiten rondom eigen stoep of eigen tuintje maar focussen op de belangrijke zaken rondom dit gebied: de vervuilende
veeteelt, gif in de landbouw, het stikstofgehalte in deze omgeving, ruimte voor de wilde dieren (ook veel jacht hier), ruimte voor wilde natuur . Stimulatie van minder
verharding in eigen tuin.
Minder houtkachels branden geeft benauwdheid klachten voor mensen die hiervoor gevoelig zijn.
Niet alleen asielzoekers en tokkies in de huurhuizen plaatsen
Onderhoud aan sloten, bermen, struiken cq bomen laat de wensen over.
Dit zou beter kunnen denk ik, door preventief onderhoud te doen.
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Op het moment hebben we last van de hondenpoep. Ze mogen daar wel meer op controleren en in de winter is er geen gladheid bestrijding.
Plantsoenen aan te passen in samenwerking met de buurt
snelheidsbeperking (sluiproute)
Snelhieds controle...er spelen kinderen hier, en mensen rijden veel te vaak boven de 50 terwijl dit maar een 30 km zone is .
Een camera op de hoek zou niet verkeerd zijn.
Stoppen met nog meer huizen bouwen in het buitengebied
Trottoirs beter rolstoel-vriendelijk maken
Veiligheid in de straat is te verbeteren. Vrachtverkeer zou in een dorp verboden moeten zijn (uitgezonderd bestemmingsverkeer uiteraard)
Verharden van de zandtrottoirs in de straat waar ik woon. Rector de Vethstraat en Vossenheuvel. Weghalen van gevaarlijke punten in de straat.
Verharding van de Vossenheuvel
Verkeers maatregelen minder hard rijden
Verkeersdrempels op Milschot, soms teveel een racebaan.
Verkeersdrukte, met name van vrachtwagens, beperken.
Verkeersluwe zone bij binnenkomst De Mortel - 30 km verkeersbord haalt momenteel de snelheid er onvoldoende uit;
Teveel verkeerslawaai/trillingen;
Verbod op houtkachels;
Hondenpoep blijft irritant bij het grasmaaien van de berm/slootkant uitdoen;
Fietspad is te vaak opgeklopt geweest door diverse infra aanpassingen, waardoor veel fietstegels te ver uit elkaar liggen.
Voetpad zijn stenen ongelijk .
Vrachtwagen verkeer weren
wat voor mij van belang is de verkeersveiligheid in het buitengebied. Ik beschouw deze als zeer onveilig, terwijl er veel wandelaars en fietsers zijn. Indien de gemeente hierop
inzet (naar de toekomst toe) zal er nog veel gedaan moeten worden.
we wonen nog aan een bouwstraat. De buurt zal verbeteren door het woonrijpmaken van de straat
Wij wonen aan de doorgaande weg (St. Antoniusstraat) in De Mortel en hier wordt echt ZO hard gereden, van buurtbewoners gehoord dat hier al vaker contact is geweest
met de gemeente, maar er wordt niks aan gedaan. Wij wonen aan de St. Antoniusstraat, mensen komen ooit met zeker 50/60 achter ons doorgereden omdat ze dan iemand
in willen halen. Ook voor ons wordt hard gereden en moeten auto's ooit hard op de rem, omdat de weg van rechts voorrang heeft en ze dit te laat zien. Het is wachten tot het
een keer heel erg fout gaat, als dat niet al eerder is gebeurd.
Zorg voor (buurt)winkels en faciliteer deze
Zorgen dat er minder hard door de straten (rondom de school) gereden wordt. In Pastoor vd Eindestraat wordt er vaak hard gereden.
50 km zonde maken.
aandacht besteden, zou al een eerste stap zijn. Onderhoud perken, straten vernieuwen. Leefbaarheid verbeteren.
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Al meerdere ideeen aangegeven bij de gemeente. Zoals het vernieuwen van een wandelpad dat veel wordt gebruikt. In de herfst/ winter is het erg gevaarlijk. Doordat de
stenen niet gelijk liggen, nauwelijks bijgehouden waar door het groen wordt.
Hebben in de rips maar 2 speeltuintjes. 1 op het plein, maar als je te jongere kinderen hebt kun je daar tijdens schooldagen niet echt gebruik van maken omdat de school er
gebruik van maakt. Andere speeltuintje is erg verouderd en niet toegankelijk voor kleine kinderen. Graag meer speel gelegenheden
En meer prullenbakken ivm hondenpoep overlast. Liever een omheind los loop veldje. Maar door de vele regels en weinig gemeente grond niet echt haalbaar
Als je vanuit de Wildenberglaan richting Milheeze fietst is bij de rotonde fietsafslag geen ronding onverhard (bij bankje) zodat je vaak vanwege zwaarder verkeer [niet
leesbaar] weg door de modder moeten fietsen. Graag met de weg mee, verharding.
Als we het hebben over de verkeersveiligheid zou het prettig zijn dat de bewoners met grote sticker met 30 km op de kliko’s (en vaak zelf kleine kinderen) zich zelf ook
zouden houden aan de hun voorgestelde snelheid.
Betaalbare huizen zodat jonge mensen niet de dorpen uitgaan
Beter en meer onderhoud laten uitvoeren. Controles uitvoeren. Trottoirs aanleggen, bestaande trottoirs verbeteren, zorgen voor goede begaanbare paden voor
mindervaliden. Groenvoorzieningen verbeteren, betere onkruidbestrijding
blaarpeelweg, wordt als hondenuitlaatstrook gebruikt. Mensen laten hun hond hier uit, en laten hun poep liggen. Dit is eigenlijk niet eens een uitlaatstrook. Mogelijk iets
beter onderhouden of aankleden zodat het gewoon een mooie groen strook wordt en geen uitlaatstrook.
Boeren dwingen leegstaande, niet gebruikte stallen af te breken. Handhaving op (geluids)overlast in de nacht en vroege ochtend. Handhaving op groenvoorziening rondom
de bedrijven
Bouwmogelijkheden voor de jeugd en ouderen betaalbaar maken!
de bestrating verbeteren op diverse wegen bv zoals Paterslaan, ventweg Wildenberglaan; mn de klinkerwegen.
De bewegwijzering op de rotonde corrigeren: de wegwijzerpaal aan de dorpzijde richting Elsendorp staat al lange tijd verkeerd gedraaid.
Fietspad opmaken en de sneeuw beter opruimen in de winter
Gaten/verzakkingen uit de wegen halen (sommige wegen opnieuw leggen?).
Auto's parkeren op voetpaden (meer parkeervoorzieningen).
Plein Leeuwerikstraat De Rips beter bijhouden.
Groenstroken beter bijhouden, o.a. onkruid verwijderen (of anders inrichten).
Algemeen: gemeentestrook voor de huizen aan de parallelweg lang Middenpeelweg (De Rips) inrichten (voetpad, parkeerhaven, groenstroken, ...).
Het verbeteren van het trottoir zou een verbetering zijn aangezien dat er na het aanleggen van de glasvezel veel ongelijk is achter gelaten wat erg lastig is voor ouderen en
minder validen.
Het wordt tijd dat er gebouwd gaat worden in de rips, jongeren willen graag blijven maar er is niks dus gaan ze vertrekken.
Wij hebben jaren geleden het LOG gebied "gekregen" van onze gemeente en nu willen ze ook nog grootschallige zonneparken in de rips plaatsen (ook dat "krijgt" de rips in
haar maag geschoven) maar dat er vrij gebouwd mag worden HO MAAR! Zo blijft er niet veel van de leefbaarheid van ons mooie dorp over, wij zijn het "afvoerputje" van de
gemeente. Overal wordt vollop gebouwd, behalve hier. En dan hebben we sinds kort een wethouder uit ons eigen dorp (fijn zou je denken) helemaal niet want je hebt niks
aan mevrouw van zeeland (ja zelf is zedrukmet verbouwen)
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Hondenuitlaatveldje
Huizen bouwen
Geen windmolens
Onderhousvriendelijke speelruimte voor kinderen bijvoorbeeld bij de kerk. Het grasveld is na een jaar al geen grasveld meer. Mooi parkje met bloemen.
Paterslaan vernieuwen, nu grote gaten in de weg, tussen klinkers (5 cm of meer tussen klinkers)
Geluidsverlagend asfalt middenpeelweg
Ik woon op Paterslaan in DeRips. De straat is in dermate slechte staat, dat ik het de classificatie verharde karweg wil geven .
Meerdere dorpsgenoten mijden het wandelen door onze straat vanwege de abominabel slechte staat van de weg. Sinds wij hier wonen ( 1980) is er niets meer aan de weg
gedaan. Ik vind het ronduit een schande. Als de gemeente het wil hebben over het uitvoering geven aan mogelijkheden om tegemoet te komen aan
bewegingsmogelijkheden voor mensen met beperkingen volgens het streven van de VN, dan is de Paterslaan een "ding" om fatsoenlijk op te lossen.
Ik zou persoonlijk genieten van een buurttuin die de bewoners zou kunnen verenigen. Ook een speciaal omheind (veilig) stuk land gereserveerd voor honden - een
hondenspeeltuin zou het gebied veel aantrekkelijker maken. In het bos is niet altijd bekend of twee eigenaren willen dat hun honden met elkaar spelen.
JA. meer aanwezig zijn. meer communiceren.
Laat het vrachtverkeer van en naar de agrarische bedrijven geen routes rijden waar ze niet hoeven te komen. Ze rijden de bermen kapot wat helemaal niet nodig is.
Waarom wordt de erfbeplantingsplicht niet gehandhaafd?
Meer activiteiten vooral in het dorp
Meer controle op huisvesting leefomgeving van arbeidsmigranten.
Meer maaien langs de weg
Beter onderhoud aan riool zoals rioolputten leegzuigen. Bij ons worden steeds 3 putten overgeslagen die inmiddels tot de rand toe vol zitten met zand. Dit is meerdere keren
aangegeven. Er zijn 1x 2 putjes leeggeschept en vervolgens zijn ze weer overgeslagen.
goten vaker vegen.
Luisteren naar klachten van de buurt, en deze serieus nemen.
Meer en duidelijkere informatie over afvalinzameling. De kartonnen verzameling moet zeker meer dan eens per maand plaatsvinden of er moet de mogelijkheid zijn om
karton ergens lokaal mee te nemen, evenals de maandelijkse verzameling.
Meer geld voor de kleinere kernen beschikbaar stellen en niet alles voor Gemert houden. Bijvoorbeeld een pannenveldje voor de jeugd in de Rips
Meer parkeergelegenheid in de straat, meer controle op fout parkeren (bijv. op de stoep)
Hoge bomen waar veel troep vanaf komt verwijderen, plantsoenen beter bijhouden.
Zorgen dat er meer prullenbakken voor staan, (zowel voor vuilnis en hondenpoep) Die voor hondenpoep met regelmaat legen en zakjes bijvullen.
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Meer zorg dragen voor behoud leefbaarheid kleine kern.
Deze niet alleen gebruiken als afvoerputje voor alles wat overlast geeft Log gebied-zonnepaneelparken-windmolens etc.
Jaar op jaar vertrekken jonge inwoners omdat er geen bouwlocaties zijn. Dit door passieve houding gemeente.
Geen plannen klaar voor langer termijn visie voor leefbaarheid.
Misschien een snelheidscontrole ivm te hard rijdende tractoren op de ventweg naast de doorgaande weg. Dit zal de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietser verbeteren
Mogelijkheden bieden om mensen ook in het buitengebied ook na beëindiging van bedrijf te laten wonen.
Mooiere beplanting en veiligere doorgaande weg
nee is prima! Bewoners steken zo nodig zelf de handen uit de mouwen (zo houden we zelf ook deels het openbaar groen bij)
Onderhoud van huis en tuin in de buurt laat te wensen over. "Jeugd" is nogal laks met het onderhoud ervan.
Goed Wonen moet hier meer aan doen.
opknappen fietspaden ivm school en werk
straatverlichting aanbrengen
wegkanten verhogen en verlagen
kappen en vooral opruimen dood hout
Recent verhuisd uit De Rips omdat wij ons hier niet (meer) thuis voelden. Momenteel in tijdelijke woning op de kanthoeve, hier is het verder prima. we kijken uit naar ons
nieuwe huis in Bakel.
Snelheid verkeer verminderen.
speelveldje voor kinderen verdiend meer aandacht/onderhoud
Vaker en structureler onderhoud van plantsoen en bestrating, grasvelden, hagen snoeien. Snel voor nieuwbouw zorgen en sociale huurwoningen. Mensen trekken weg uit
ons dorp met op termijn alle gevolgen van dien! Buurtsuper is maar de vraag hoe lang die nog kan voortbestaan, net als de basisschool en verschillende verenigingen.
Van de Ripsestraat een 30 km zone maken, voetgangers hebben nu geen trottoir maar moet het fietspad delen met brommers e-bikes wielrenners. b.v. voor kinderen,
ouderen kinderwagens is dit gevaarlijk . Verder is de Ripsestraat in de spitsuren veel te druk. ,
Verlichting in de vorm van lantaarnpalen en het asfalt repareren op de plekken waar nodig.
Verminderen van geuroverlast varkens
voorkom heropening vliegbasis de peel!!!!! en plaats aub een traject controlle op de burgemeester nooijenlaan vanaf rotonde de rips , richting de kazerne, na dit punt is er al
een traject controlle terhoogte van het bos voer dit door tm rotonde de rips, het is gewoon zeer onbeschoft zoals de mensen hier rijden, motoren en auto's boven de 150 km
per uur is helaas geen uizondering,
door de mogelijke heropening vliegbasis en de weg waar zo onverantwoord gereden wordt voelen wij ons zeer bedreigd!.
Weg Paterslaan vanaf de N weg in begin zeer slecht !!
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Wegdek Wildenberglaan en Paterslaan verbeteren en parkeerplaatsen aanleggen op strook voor perseelsgrens .
Opknappen aanplant rotonde en perken rondom en goed onderhouden!
Borden plaatsen max snelheid op paralelweg 30 km
Woningaanbod verbeteren
Woningen bouwen
Als de mensen uit het dorp hun hondenpoep opruimen en niet voor onze deur laten poepen. En de gemeente de bermen beter bij houdt.
Beter onderhoud bermen en bomen. Eerst hielden we zelf de berm bij met grasmaaien, zag er perfect uit. Na glasvezel aanleg is de berm vol met stenen, ze zouden opnieuw
gras inzaaien maar dit is niet gebeurd.
Processierups bestrijding!!
Continue toezicht/handhaving op de verkeerssnelheid op de provinciale weg binnen de bebouwde kom.
ddoor in de pretflet verschillende mensen te zetten die ook wat aan de tuin doen
De gemeente laten stoppen met bang maken van bewoners met belachelijke windmolen ideeën waardoor onzekerheid, mogelijkheden tot overlast en huiswaarde
vermindering kan ontstaan. Starten met bijhouden van groenstroken die zogenaamd belangrijke groenvoorzieningen zijn maar ondertussen er zwaar verwaarloost bij liggen.
Buurtbewoners betrekken bij inrichten / bijhouden van voorzieningen zodat dit wel naar behoren gebeurt, of verkopen met voorwaarden zodat de verwaarlozing stopt.
de huurhuizen renoveren naar deze tijd
de N272 raast voor mijn appartement het stop op vensterbanken kan niet gezond zijn dit komt binnen als ik wil luchten,
tijdens avondklok was dit minder, echter nu is het weer triest
Drempel op kruising Gerele-peel Oude-Domptweg.
Teveel dodelijke slachtoffers.
Een buurtsupermarkt
Er staan een aantal sociale huurwoningen in de buurt. Meer controle uitvoeren of er overlast is bij de buren. Gewoon controle uitvoeren hoe het gaat ook met bijv
onderhoud tuin, geluidsoverlast
Geen particuliere uitzonderingen vwb het gebruik en onderhoud van de leefomgeving toe staan en/ of gedogen..
Meer budget om plantsoenen en grow strokes beter te onderhouden en in te richter.
Regelmatig aandacht vragen in bv het Gemert Nieuwsblad voor oa het te hard rijden in de wijk en het aangelijnd houden van honden in de bossen
Het gaat prima in onze buurt
Het ligt niet aan de buurtgenoten maar aan de hele hele hele slechte paralelweg langs de zeelandsedijk en het drukke autoverkeer op de zeelandsedijk ,
Het plaatsen van vuilnisbakken bij de banken om zwerfvuil te vookomen. Nu hebben we alleen een hondenpoepafvalbak. dit was eerst een standaard vuilnisbak.
Het plaatsen van bloembakken om de boel wat op te fleuren.
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Ik woon in een kleine flat van de Stichting goed wonen in Elsendorp. Deze flat heeft helaas geen goede naam in Elsendorp omdat er in het verleden veel overlast is geweest
door de bewoners van toen. Ik woon nu ruime tijd in deze flat op de benedenverdieping en ik ervaar totaal geen overlast in welke zin dan ook. Ik heb zelf midden in Elsendorp
gewoond. En weet wel hoe de omgang en normen horen te zijn. Ik vindt het jammer om te merken dat deze flat een beetje van gescheiden wordt van de rest van Elsendorp
(mijn mening) omdat het verleden eraan hangt. Bij mij zelf en voor zover ik weet ook bij de andere bewoners ziet het er binnen netjes en mooi uit. De flat van buiten de
appartementen is sterk verouderd en ziet er verwaarloosd uit. En dit doet deze flat ook geen eer aan dat er nu goede sociale bewoners wonen die vrijwel geen overlast
veroorzaken. Dat het er zo verwaarloosd uit ziet zal de naam die deze flat heeft ook niet gauw doen veranderen. De gezamenlijke achtertuin is wel e
Meer bloemen en planten die bloeien in de straten en rondom het kerkplein
Meer speeltuinen en voorzieningen voor kinderen. Er wonen 64 kinderen in onze wijk en er is geen speeltuin, omdat de gemeente dat niet regelt hebben we dat zelf al
geregeld in Elsendorp Noord
Mijn buurt is schoon dankzij onze inspanning.
In mijn buurt wordt wel regelmatig te hard gereden maar we hebben zelf bordjes opgehangen en in de buurt-app aandacht hiervoor gevraagd, desnoods persoonlijk op
aanspreken.
Wat betreft overlast...die is er niet dankzij corona (zal dalijk wel enigszins veranderen)
minder huizen bouwen
Minder intensieve veehouderij
Niet alleen in de buurt maar in heel Elsendorp. Het groen wordt echt ontzettend slecht bijgehouden. Dus veel onkruid overal. Bij ons tegenover staan grote eikenbomen die
in de zomer plak afgeven. Huis en auto zit altijd helemaal onder de plak en dat is niet zo prettig. Ook is er veel overlast van vogels. Parkeerplaatsen kunnen eigenlijk niet
gebruikt worden omdat ze helemaal ondergescheten worden door de vogels.
Qua sporten voor de leeftijd 50-65 jaar bijv yoga, wat er is , voetbal, cross fit, is te zwaar voor genoemde leeftijd. Yoga is er wel voor mensen boven de 65-70 jaar, het gaat
vooral om de leeftijd van 50-65 jaar.
snelheidsmeter
Stank en geluidsoverlast Loggebied (aangewezen gebied grootschalige veeteelt)
De opgekochte bedrijven zouden bewoond moeten worden door de koper zelf. Wat is er gebeurt:
Ze hebben op alle bedrijfwoningen Poolse mensen laten wonen. Deze zijn in zijn geheel niet betrokken
Straat verharden. Regelmatig grote kuilen in de weg. Moet hier altijd zelf over bellen en stennis schoppen voordat er iets gebeurt
Tractoren en andere zware machines niet meer over de ventweg laten rijden, maar op de gewone weg. Dit zou een verbetering zijn voor de wandelaars en fietsers.
verbeteren van ingang Elsendorpseweg naar de st. christoffelstraat vaak onoverzichtelijk en gevaarlijk door achterop komend verkeer , weg wordt steeds drukker .
het maken van een echt dorpshart nabij de kerk ,zodat het sfeervoller wordt.
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We wonen in het buitengebied. Zou mooi zijn als gemeente niet alleen aandacht heeft voor ons als het ze goed uitkomt : bij instellen LOG, plaatsen v windmolens en
zonnevelden verhogin WOZ voor bedrijven ( absurd hoog tov woningen.)
Zo snel het weer mag (door coronamaatregelen) buurtcontacten.
zorgen dat er niet te veel import komt
Bepaalde straten aanpakken met de criminaliteit en overlast, blaarpeelweg groenstrook is een bende, pionier is een seniorencomplex, wordt nu gebruikt voor alle
doelgroepen leeftijden, zelfs baby's in een seniorencomplex.
Beter bijhouden van de plantsoenen
In de wintermaanden weg sneeuwvrij maken
Beter onderhoud plantsoen, meer verlichting. Avonduren controle ivm dealen van drugs, parkeren buitenlandse vrachtwagens voor enkele dagen. Geen voorzieningen
hiervoor. Afval en de rest in struiken. Overlast
controle voor snelheid, die vaak veel te hoog is.
Dat alles beter onderhouden wordt
de bestrating van het plein en omgeving garageboxen aanpakken,
de groen voorziening van het plein aan pakken, grote boom snoeien, doornstruiken vervangen voor
iets anders
de gangpad langs mijn huis wordt al jaren niet meer bijgehouden.
DE LOOP PADEN LANGS DE WEGEN ZIJN OP VEEL PLAATSEN ZEER SLECHT EN ER LIGGEN NOGAL VEEL LOSSEN TEGELS. SLECHT ONDERHOUD
Fietspad is zeer slecht knap dat maar eens op!
Geen speelgelegenheid aan de noordkant van milheeze, ten noorden van kerkeind. Alles is aan de zuidkant.
Onveilige verkeerssituaties rondom basisschool de Kastanjelaar. Zebrapad?
groenvoorziening beter onderhouden
verbetering straten
veiligheid vergroten/meer toezicht, controles
aanpakken verloedering bedrijven
Het opruimen van zwerfafval, hoe dat op te lossen.
Tijdens het wandelen zwerfafval meenemen & thuis bij papier , plastic -blikafval doen.
"Goed voorbeeld zien, doet volgen" = natuurwetenschappelijk feit & blijven doen.
Wat dan met Zwerf restafval te doen? daar wil je als individu niet voor opdraaien!
het zou fijn zijn als er ook een plek zou zijn voor een hond los te laten lopen maar wel afgesloten is.
dat zie je wel vaker in gemeentes.
een hondenveldje met hekken er omheen.
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Ja een klagende buurman die een klacht indient bij de gemeente eerst een bedrag laten te betalen. Is het terecht
dan bedrag terug, niet terecht dan geen terug betaling. Denken ze misschien beter na.
meer afval opruimen, fietspaden beter wegdek
Meer hondenpoep prullenbakken
Minder druk verkeer, meer entree
nee er is hier een goede cohesie
O.a. onderhoud speelvelden, voorzieningen, woningbouw mogelijkheden
plantsoenen laag houden.
zorg ervoor dat de snelheid van auto's eruit gaat.
Snelheidsbeperkende maatregelen
Speelgelegenheid kleine kinderen
Vind dat er een zebrapad moet komen dat mensen oudere en kinderen veilig kunnen oversteken
We kunnen zelf initiatieven nemen. Ik moet zeggen dat de buurt er niet op vooruit gaat nu er Roemenen wonen in het oude klooster. Meteen zijn er weer hardrijders met de
auto en lege blikjes op straat.
Weg repareren en fietspad schoonhouden zeker met slecht weer
Zorgen dat de grasveldjes regelmatig schoongemaakt worden, ivm de troep die er overal ligt.
Meer vuilnisbakken plaatsen voor de rommel.
Toezicht houden op honden-eigenaren dat ze de behoefte van hun huisdier opdoen.
Zorgen dat het gras wordt gemaaid aan de randen van het dorp. Dit is net een oerwoud.
Minder stank overlast

Pagina 77 van 222

Vraag 19
KERN

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

Gemert
Gemert

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

Pagina 78 van 222

Vraag 19

Gemert
Gemert

Gemert
Gemert
Gemert

Gemert

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Pagina 79 van 222

Vraag 19
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

Gemert

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

Gemert

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Pagina 80 van 222

Vraag 19
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

Gemert
Gemert

Gemert
Gemert

Gemert
Pagina 81 van 222

Vraag 19

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Pagina 82 van 222

Vraag 19
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

Gemert

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Pagina 83 van 222

Vraag 19
Gemert

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Pagina 84 van 222

Vraag 19
Gemert
Gemert

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Pagina 85 van 222

Vraag 19
Gemert
Gemert
Gemert

Gemert
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel

Bakel
Bakel
Bakel

Bakel

Bakel
Bakel
Bakel
Pagina 86 van 222

Vraag 19

Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel

Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel

Pagina 87 van 222

Vraag 19

Bakel
Bakel

Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel

Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Pagina 88 van 222

Vraag 19
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel

Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel

Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Pagina 89 van 222

Vraag 19
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel

Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Pagina 90 van 222

Vraag 19
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel

Bakel

Bakel
Bakel
Bakel

Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Pagina 91 van 222

Vraag 19
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel

Bakel
Bakel
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze

Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Pagina 92 van 222

Vraag 19
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze

Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze

Pagina 93 van 222

Vraag 19

Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze

Milheeze
Milheeze

Pagina 94 van 222

Vraag 19

Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze

Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze

Milheeze
Milheeze
Milheeze

Milheeze
Milheeze
Milheeze

Milheeze
Milheeze
Pagina 95 van 222

Vraag 19

Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze

Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze

Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Handel
Handel
Pagina 96 van 222

Vraag 19
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel

Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel

Pagina 97 van 222

Vraag 19

Handel
Handel

Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel

Pagina 98 van 222

Vraag 19

Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel

Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel

Handel
Handel
Pagina 99 van 222

Vraag 19

Handel
Handel
Handel
Handel

Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel

Handel
Handel
Handel

Handel
Handel
Handel
Pagina 100 van 222

Vraag 19
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel

De Mortel

De Mortel
De Mortel
Pagina 101 van 222

Vraag 19
De Mortel
De Mortel
De Mortel

De Mortel
De Mortel

De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
Pagina 102 van 222

Vraag 19
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel

De Mortel
De Mortel

Pagina 103 van 222

Vraag 19

De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Rips

Pagina 104 van 222

Vraag 19

De Rips
De Rips

De Rips
De Rips

De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips

De Rips
Pagina 105 van 222

Vraag 19
De Rips
De Rips
De Rips

De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips

De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips

De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
Pagina 106 van 222

Vraag 19

De Rips

De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp

Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Pagina 107 van 222

Vraag 19
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp

Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp

Pagina 108 van 222

Vraag 19

Pagina 109 van 222

Vraag 19
Vraag 19. Kunt u uw antwoord op de vorige vraag toelichten?
(Vraag 18: In hoeverre bent u tevreden of ontevreden over het functioneren van de politieke partijen in uw gemeente?).
2 partijen maken de dienst uit. kijken alleen naar eigenbelang.
en nemen soms hele onverklaarbare besluiten die slecht zijn voor de bevolking; bijvoorbeeld mbt het zwembad (renovatie/nieuwbouw).
Actief, positieve instelling
Agrarische belangen spelen een te grote rol, te veel intensieve veehouderij waar te weinig tegen wordt opgetreden.
Alle partijen werken hard.
bemoei mij niet met politiek.
Ben niet bezig met politiek. Ik ga er van uit dat iedere politicus doet wat hij kan. En het iedereen naar de zin maken kan toch nooit.
Ben niet zo in de politiek!
ben niet zo thuis in de politiek.
Besluitvorming is niet altijd helder
Beter samenwerking is gewenst.
Betrokkenheid
bouwen op de drietip bij de Jezuitenlaan, rooien van de bomen in de tuin van Nazareth, toegankelijkheid kasteeltuin, megastal
CDA rules, alles voor die boeren, de stank is soms niet te harden, maar als de mensen daarop blijven stemmen ....
CDA: weinig creatief, slaafs, geen visie, onbetrouwbaar. MBO-nivo.
Dorpspartij: wel creatief, te voorzichtig als coalitiepartij, wel bekwaam en eerlijk. HBO-nivo.
D66: als altijd: (te) genuanceerd, enerzijds/anderzijds, geen duidelijke visie.
Lokale realisten: niet eenduidig, brokkelt af tot er niets meer van over is.
Sociaal G-B, vroeger SP. : Goed bedoeld maar weinig inbreng. Gedoemd te mislukken.
VVD: Praat (te) veel, is z.g kritisch, maar wel selectief, want heeft geen kritiek op CDA. Wil in 2022 met CDA in college!
Dat ze meer moeten doen tegen de stank overlast ( varkens bedrijven van de rooijhoefsedijk )
De besluitvorming rondom het zwembad, jeugdwerk, het kasteel en de toezegging van een megastal in de buurt van een woonwijk vind ik niet transparant.
Daarnaast kan ik niet begrijpen waarom een oud CDA’er waarover een vernietigend adviesrapport is verschenen telkens maar weer op de voorgrond acteert èn nog erger,
deze ruimte ook krijgt van verschillende personen die de gemeente vertegenwoordigen. Ongepast.
De DP en CDA hebben al jaren de macht en doen veel voor andere maar niet voor de burgers. Geld wordt verkeerd uitgegeven.
De inwoners worden te weinig betrokken met wat er in debuurt komt. Maar dat kan niet als het CDA alleen aan de macht is
De langdradige manier van werken is totaal niet mijn ding, zowel landelijk als lokaal wordt veel te veel tijd " verdaan"
de mensen zijn gekozen door de inwoners
de minderheid wordt niet gehoord in de raad.een groot machtsblok.
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De politiek in de gemeente begrijpt totaal niet wat er in de gemeente leeft en gaat niet inhoudelijk in gesprek, maar grijpt terug op procedures. Als er vanuit de bevolking
bijvoorbeeld bezwaren worden geuit op de bouw van een Megastal is de reactie niet inhoudelijk maar wordt gezegd dat de procedures juist zijn gelopen.
De politiek in Gemert-Bakel is heel erg gericht op landbouw naar mijn mening. Het lijkt me beter dat er meer wordt gekeken naar de jeugd ipv naar de boeren
De politiek is meer bezig met het toerisme dan met de leefbaarheid en onderhoud van de openbare ruimte in de WOONwijken. Jarenlang wanbeleid presenteert de rekening
bij de inwoner terwijl deze daar nauwelijks profijt van heeft. Veel verkeerde keuzes, vriendjespolitiek en uit- en afstel van beslissingen. Een puinhoop is het.
De schade aan gezondheid en Millieu is eerder groter dan kleiner geworden, inwoners maken onbewust verkeerde politieke keuze .
De verantwoordelijke bestuurders kiezen het hazenpad.
De stukjes politiek in het Gemerts nieuwsblad en op social media zijn vaak geschreven met een negatieve toon, en de voorstellen die worden gedaan redelijk conservatief. Ik
ben voorstander van een positief, optimistisch en progressief Gemerts geluid.
Denk dat er goede beslissingen genomen worden, met name om gemeente fiancieel gezond te houden. Er worden zeker ook slechte beslissingen genomen die financieel
goed lijken te zijn maar uiteindelijk naar mijn overtuiging meer geld kosten. Met name het onderhouden van groen, trottoirs en dat soort zaken verdient echt aandacht
Diverse beslissingen die gedaan worden of beloofd, die daarna te veel tijd en geld kosten om deze weer recht te zetten, zoal het kasteel, varkenshouderij Rooij hoefse dijk,
vergunningende wit, van deursen, waar we daarna te weinig van horen en met de stille trom weggewuifd worden, in het kruiseind het afgebrande pand al jaren laten staan,
schandalig, miscchien wel weer met vergunnningen te maken dus.....
doen wat ze zelf willen kijk naar Den Haag
Een partij heeft het voor het zeggen. Dat is nooit goed.
Eén te grote partij in Gemert-Bakel
enige informatie komt tot de inwoners via Gemert Nieuwsblad
er is 1 partij die de meerderheid heeft in de gemeenteraad. Dat komt het democratisch proces niet ten goede.
Er is veel achterstallig onderhoud, alle groen en speel voorzieningen verdwijnen.
Woning tekort. Alleen appartementen komen erbij waar geen behoefte naar is. Gemeente is vrij onzichtbaar
Er worden beslissingen genomen m.b.t. De dorpskern waar ik het helemaal niet mee eens ben. Geld is belangrijker dan omgeving, groen en historie.
Er wordt niet altijd gedacht bij het nemen van beslissingen over wat het beste is voor de (gezondheid van de) inwoners over de lange termijn ook met inachtneming van de
kosten.
Er wordt te weinig gedaan aan de megaveeteelt
Er wordt te weinig gedaan aan nieuwe woningen voor starters.
Er zijn bepaalde dingen in Gemert waarin ik zou zeggen MOET dit nu , terwijl er belangrijke dingen zijn die ze laten liggen .
Er zijn geen hooglopende ruzies en er zijn initiatieven dus dat lijkt me prima
financiën is weer op orde. Er wordt geinvesteerd om Gemert aantrekkelijker te maken.
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ga er van uit dat ze het beste voor hebben met de gemeenschap, soms wat "kinderachtig" doorzeuren.
Gemert-Bakel heeft tijden de lijst van hoogste OZB aangevoerd. Gemert staat nog steeds onder toezicht door eerder gemaakte foute lokale politieke keuzes. Ik ben niet van
mening dat huidige lokale partijen het goed voorhebben met de inwoners van Gemert-Bakel
genoeg communicatie via Gemerts Nieuwsblad
Groot verloop door bestuurders. Lang wachten op uitspraken wanneer er problemen zijn. Krijg niet de indruk dat alle problemen eerlijk worden opgelost.
Heb me niet zo verdiept in de politieke partijen in de gemeente
heb niet met politieke partijen
Helemaal klaar met cda roepen maar dat ze kansen zien, maar ze benutten doen ze niet
Het CDA lijkt de politiek te domineren. Bij de afgelopen TK-verkiezingen werd er zelfs door het CDA campagne gevoerd nagenoeg IN het stembureau en de gemeente weigert
hier actie op te ondernemen.
Voorts is een partij als de PvdA onzichtbaar.
Ik heb ook werkelijk geen idee waar iedere partij zich nu echt hard voor maakt.
Het college bestaat uit CDA en Dorpspartij, en die hebben ook samen de meerderheid in de gemeenteraad. Die domineren alles, de rest van de Gemeenteraad zit er voor
spek en bonen bij, die hebben niets te vertellen, en er word ook niet naar hen geluisterd. Ook krijgen ze vaak niet de benodigde informatie, of veel te laat. Er worden steeds
maar weer vergunningen verleend aan boeren die hun stallen uitbreiden om nog meer dieren te houden, terwijl er al veel te veel dieren zijn.
Het is gemakkelijk vindbaar wie bij de politiek betrokken zijn, het betreft een kleine gemeente en daardoor ook laagdrempelig en toenaderbaar
Het is niet altijd inzichtelijk welke partij wat wel of niet voor elkaar krijgt.
Het lijkt af en toe wel een discussieclubje van de middelbare school...
Weinig oog voor verkeersoverlast en -veiligheid
Het politiek klimaat in Gemert-Bakel is ziek. Dit is al jaren zo en zal niet veranderen wanneer je jezelf voorop stelt en zo belangrijk vindt dat je luistert naar je inwoners maar
toch je eigen zin doordrijft.
Het valt mij op dat sommige mensen in de politiek, erg ruw uit de hoekkunnen komen bij sommige projecten.
De verruwing in de maatschappij wordt vaak gebruikt, als excuus in het algemeen, als een maatschappelijk probleem.
Echter de toon in de politiek, landelijk en op gemeentelijk niveau is geen goed voorbeeld voor de maatschappij.
Hoe de gemeente omgaat met de veehouderijen ben ik zeer ontevreden,
Zeker op de paasbloem. Hoe kan er een vergunning af geven aan die vee houderij.
En die komt ook tegen het nieuwe industrie terrein zitten
Hoewel ik het niet altijd eens ben met besluiten, zet men zich, naar mijn mening, zo goed mogelijk in voor Gemert.
Houd me er niet mee bezig.
Meer daadkracht mag wel.
Ik ben beperkt in mijn mogelijkheden om veel bij te dragen aan de leefbaarheid in de buurt, omdat ik invalide ben.
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Ik ben er niet voldoende bij betrokken om er iets over te zeggen. Ik volg alleen de publicaties in het Gemerts Nieuwsblad.
Ik ben niet echt betrokken bij de politiek dus kan niet goed oordelen.
ik ben niet goed op de hoogte van de politieke partijen in ons gemeente
Ik ben niet voldoende op de hoogte van het functioneren van de politieke partijen in de gemeente, ik woon hier nog niet zo lang, heb me daar niet intensief genoeg mee
bezig gehouden.
ik ben niet zo op de hoogte
Ik ben ontstemd over het feit dat ze de bouw van een grote varkensstal aan de Rooije Hoefsedijk niet hebben voorkomen.
De veedichtheid is in Gemert-Bakel ontzettend groot. De stank is navenant, als je gaat fietsen moet je nogal eens je neus dicht knijpen.
Ik ben onvoldoende op de hoogte wat de politieke partijen afzonderlijk voor onze gemeenschap betekenen. Opvallend vind ik wel dat de aangestelde wethouders voortijdig
hun verantwoordelijkheid naar de gemeenschap neerleggen. Dat vind ik niet goed en chique van onze bestuurders. Hier gaat eigen belang en ego voor hun belofte om zich in
te spannen voor de gemeenschap.
Ik ben politiek niet geïnteresseerd (plaatselijke politiek)
Ik ben te weinig betrokken om een mening hierover te hebben
Ik ben wel tevreden over het opruimen van de nertsenfarms...dat hebben ze meteen goed aangepakt...
Ik denk, dat ik met problemen bij de politici aan kan kloppen.
Ik heb eerlijk gezegd niet veel met dorpspolitiek.
Ik heb geen idee wat de standpunten van de politieke partijen in Gemert-Bakel zijn. Ik voel mijzelf niet betrokken bij de politiek in Gemert-Bakel.
Ik heb geen medewerking gekregen op mijn bezwaren er werd veel te weinig mee gedaan. Ik ben zelf overal achteraan moeten gaan.
Ik heb het idee dat veel wordt gedaan om aandacht te krijgen, maar dat niet goed wordt nagedacht of inwoners er wel beter van worden en welke (financiële) gevolgen hun
acties hebben.
Ik heb het idee, dat er niet geluisterd word naar burgers, uitzonderingen daargelaten dan. We hebben een mileustraat die perfect werkte dwz nagenoeg geen vuilstort op
afgelegen plekken en in natuurgebieden, met het fors duurder maken van deze faciliteit, gaat dit dadelijk wel weer in de hand gewerkt worden. Waarom iets veranderen, als
het bewezen is dat het werkt??
Ik heb hier geen idee van. Ik verdiep mij hier niet in waardoor ik niet weet hoe dit zit.
Ik heb na de jongste jaarwisseling een programma gelanceerd om baldadigheid en vernielzucht bij de komende jaarwisseling te voorkomen. Daarvoor had ik de medewerking
van twee grote ondernemers uit onze gemeente, én de horeca op en rond het Ridderplein. Dit ambitieus plan is gestrand op de medewerking van ofwel gemeentebestuur
ofwel B&W ofwel politieke partij(en) Het antwoord op m'n voorstel dat ik gestuurd heb naar het gemeentehuis is nooit gekomen..
Ik heb niet het idee dat de politieke partijen echt zichtbaar zijn in de gemeente. Misschien meer betrokkenheid creëren waardoor er ook meer initiatief wordt genomen in de
diverse wijken om het leefbaar te houden.
ik heb onvoldoende kijk op dit functioneren. Wel zie ik dat men zich vastklampt aan hot items om zodoende hun werk geaccepteerd te krijgen. En ten aanzien van de
agrarische stand bestaat er een grote discrepantie tussen wat wenselijk is en wat de realiteit is. Men durft daar kennelijk niet aan om hier daadkrachtig op te treden..
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Ik heb te weinig in Gemert gewoond; 60 jaar geleden actief geweest bij de jongeren partij. In de Coronatijd hier vast gezeten en nu bejaard en invalide in de Ruijschenbergh.
Bij de verkiezingen in maart jl. heb ik geloof ik voor de eerste keer persoonlijk gestemd en voordien wel gedelegeerd aan een vriend omdat ik dikwijls op reis was.
Ik heb totaal geen idee van wat er speelt binnen de politiek. Ik hoor veel verschillende geluiden maar weet niet wat ik moet geloven en wat niet. Als het een afspiegeling is
van de landelijke politiek dan is het niet veel.
Ik heb weinig contact, er word weinig of niets gedaan met de vragen die we in het verleden hebben gesteld over onderhoud hofje en parkeren.
Ik hou me niet zo bezig met de politiek
Ik houd me niet bezig met de politiek
ik houd me verre van politiek
Ik houd met niet zo bezig met de politiek van onze gemeente
Ik krijg te weinig mee van de gemeente politiek om hier serieus over te oordelen.
Ik krijg weinig mee van de politiek. Wat ik ervan mee krijg is niet altijd positief. Zo vind ik dat geld vaak een te belangrijke rol speelt in de besluiten, terwijl die eigenlijk over de
bewoners in Gemert moet gaan. Maar ik snap daarentegen ook dat bij elk vraagstuk vele belangen meespelen.
Ik let niet op het "functioneren" van politieke partijen in de gemeente. Dat is niet mijn taak als burger.
Ik merk dat ik me onvoldoende verdiep in de lokale politiek. Ik lees meestal het gemerts nieuwsblad, maar daar haal ik voor mijn gevoel niet de informatie uit om stelling te
kunnen nemen over de politieke partijen. Ik heb het in mijn sociale omgeving ook nauwelijks over de lokale politiek.
Ik merk weinig van alles wat ze doen. Als we ze zelf nodig hebben, duurt het allemaal lang
Ik mis en sterkte, goed georganiseerde linkse partij in de gemeentelijke politiek.
Ik mis weleens openheid van zaken, zoals bijvoorbeeld bij de varkens megastal, hoe de vergunning daarvan in het Gemerts Nieuwsblad werd omschreven of eigenlijk niet
werd omschreven.
Ik verdiep me in de gemeentelijke verkiezingen zodra ik hiervoor moet stemmen. Mijn antwoord is op de uitkomsten daarvan van afgelopen jaren gebaseerd. Verder houd ik
me er niet actief mee bezig, waardoor een oordeel geven ook moeilijk is. Getwijfeld over huidige antwoord of weet ik niet.
Ik verdiep me niet in de plaatselijke politiek
Ik verdiep me niet zozeer in de politiek.
Ik verdiep mij niet in de Gemertse politiek.
Ik volg de gemeentelijke politiek niet op de voet, dus ik vind het moeilijk om er een oordeel aan te geven. Enige oordeel dat ik kan geven is dat ik vind dat er te weinig wordt
gedaan aan het behoud van natuur in de omgeving. Het industrieterrein breidt zich steeds verder uit en slokt mooie recreatiegebieden op. Daar ben ik wel ontevreden over.
Als ik ga wandelen in de omgeving, dan stinkt het vaak naar mest van de boerderijen en chemische luchtvervuiling van het industrieterrein. Ik kom veel plastic tegen, net
buiten de bedrijventerreinen. Er zijn binnen de gemeente te weinig politieke partijen die daar iets aan doen.
Ik volg de gemeentepolitiek niet zo
ik volg de politiek niet actief.
Ik volg de politiek niet zo direct, maar wat ik wel constateer is dat het soms zo op de man gespeeld wordt.
Verder staat de gemeentepolitiek toch wel ver van de landelijke politiek af.
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Ik weet het niet, ik heb er weinig mee te maken
ik weet niets over de politiek
Ik zie er weinig van en heb er geen banden mee
Ik zie weinig sociaal-economische/maatschappelijke verbeteringen, bijv. t.a.v. inkomenskloof, sociale deelbestemming kasteel, te veel (woning)bouw in en om het dorp (er
verdwijnt te veel groen en te veel dorpsgezicht), bereikbaarheid via openbaar vervoer, vermindering veestapel, enz.
Inwoners beter informeren als er veranderingen in de buurt komen. Niet als er al vergunning verleend is.
Je merkt niet veel van ze,en de dorpsondersteuner is zelf corrupt
Kijken te weinig naar inwoners
kwestie met zwembad.
Meer problemen, heb ik met een aantal ambtenaren, want uit eigen ervaring en van mensen in mijn omgeving, weten vrijwilligers vaak meer over situaties die zich voordoen,
dan de betaalde krachten. Zij blijven regeren vanachter hun bureau en laten zich zelden zien bij die zaken, waarover ze wel beslissingen mogen en moeten nemen. Daarom
weten ze ook vaak niet, wat er speelt.
Graag had ik gezien, dat er ook vragen zouden zijn over de gemeente en hun werknemers.
Misschien een volgende keer.
Men is meer bezig met eigen belangen bv van de partij als werkelijk wat is nodig voor de gemeente bewoner
Er is sprake van belangenverstengeling bij meerdere projecten zoals zwembad/golfbaan
Naar mijn mening ruzieen de partijen met elkaar op basis van persoonlijk belang en niet (altijd) in belang van de gemeenschap. Tevens is het belang in tijden van verkiezingen
in een keer heel anders dan na de verkiezingen.
Natuur en milieu gaan in het buitengebied steeds verder achteruit. De grootste partij doet daar al jaren niets tegen, in tegendeel! Uitbreiding van de veestapel en
vernietiging van insecten, vogels e.d. mag vrijwel steeds doorgaan.
Net als in de landelijke politiek gaat het heel veel over het eigen partij belang.
niet echt betrokken
Niet erg zichtbaar. Mogelijk door corona.
Niet genoeg transparant naar burgers, situaties met lef groep onjuiste keuze
nog steeds te veel aandacht voor de belangen van de boeren, minder voor de negatieve gevolgen van uitstoot, ammoniak, fijn stof en verlaging van het grondwater ( m.a.g.
verzakking bodem!!)
Gezondheids belangen worden te weinig bovenaan gezet, keuzen worden vaak gemaakt voor de aanwezige belangen
Nou mijn man heeft goede voorstellen aangedragen ivm vuurwerk met nieuwjaar op een veilige acceptabele manier te laten plaatsvinden en er veel tijd ingestoken horeca
aangeschreven etc zowel Inge van Dijk als Wilmie Steegs hebben nooit iets laten horen, die beloofden medewerking te verlenen en het op het woord gooien bij de raad .
Nou, de partijen die in de raad de meerderheid hebben zijn niet bepaald mijn keuze.
Omtrent evenementen wordt er te veel (onnodig) moeilijk gedaan
onduidelijkheid i.v.m.megastallen b.v.
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Ongezonde lucht blijft bestaan
Ons kent ons en handjeklap wat de burger niet ten goede komt. Daarnaast is er bewust voor gekozen om zo min mogelijk regels in de APV aangaande milieu, veiligheid,
horeca etc. op te nemen maar er staan een bult regels in aangaande sexwerk. Schijnbaar is er iemand in de gemeentepolitiek die extreem gefocussed is om dit non-issue aan
te pakken, daar waar tastbare problematiek zoals de intensieve veeteelt non-existent is als je op de APV afgaat.
Onvoldoende transparantie voorafgaand aan beslissingen. Achteraf is alles beklonken en zijn vergunningen afgeven, het voelt als de inwoners voor de vorm ook nog een zegje
mogen doen. Het zou niet nodig moeten zijn om d.m.v. actiegroepen je gehoord te voelen.
Partijen bepalen wat er gaat gebeuren zonder rekening te houden met de mensen die het betreft.
Partijen hebben oog en oor voor de inwoners; iedereen tevreden maken gaat nooit lukken.
Per definitie heerst het gevoel van ontevredenheid. Met name als het gaat om het woon/huurbeleid. Als potentiële starter voor de huizenmarkt is het zeer frustrerend dat je
wel een huurhuis kan bewonen voor 900+ euro per maand maar dat je voor
dat bedrag niet in aanmerking komt voor een hypotheek voor een huis. Daarnaast zou er meer gekeken moeten worden naar alternatieve woonhuizen zoals prefab
containerwoningen die veel minder kosten en snel geplaatst kunnen worden. Op die manier krijgen starters ook een kans op een eigen huis. Als het om duurzaamheid en
schonen energie gaat dan zie ik het voorstel voorbij komen voor zonneparken. Waarom die ruimte niet gebruiken voor alternatieve huizen en zorgen dat bijna elk huis
zonnepanelen krijgt. Scheelt een hoop ruimte en mensen profiteren daar ook daadwerkelijk van.
Politici worden door het volk gekozen, als ze eenmaal in de gemeenteraad zitten wordt er geen rekening meer gehouden met de kiezers. Ik heb ook het idee dat de
aansturing van ambtenaren door de politiek onvoldoende is.
politiek is nog steeds te veel afhankelijk van individuen, maakt het lastig om er goed op te kunnen vertrouwen.
Politieke partijen laten goed van zich horen in plaatselijke media. Nemen voldoende aktie , wanneer nodig.
Politieke partijen te weinig voor de bewoners
Politieke partijen zijn alleen zichtbaar in verkiezingstijd en ook dan (of wellicht alleen nu i.v.m. corona) nauwelijks/niet zichtbaar
politieken partijen zijn onzichtbaar in Gemert
Sommige bewoners hebben meer invloed dan de gemeenteraad m.b.t. activiteiten in het centrum.
Dit is verbazingwekkend.
sommige politieke figuren zitten er alleen voor zichzelf en niet voor de burger
Stempel van sommige partijen binnen de Gemeente die betrekking hebben op dwalend beleid. Voorbeeld varkenshouderij aan Rooye Hoefsedijk, veehouder verplaatst.
Bezwaar uit de niet naburige buurt op basis van emotie ipv feiten. Sommige partijen steunen deze emotie zonder feitelijk van de inhoud op de hoogte te zijn. Dat stoort me
enorm.
Stuk in de krant over powervrouwen! Twee wethouders vertrokken en de derde wil ook weg, kiezersbedrog als je ergens aan begint maak het af.
Te grote (snelle) wisseling van wethouders.
Te veel als in den haag zelf profileren(egootjes) en de belangrijke onderwerpen laten liggen als het persoonlijk niet past.
Te weinig betrokkenheid
te weinig aandacht voor bouwen van woningen
Te weinig bekend met de politiek
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te weinig zicht op, onvoldoende belangstelling
tegenstrijdigheden, belangen verstrengelingen, verschil, gun factor
Teveel inbreng van CDA, enz. Agrarische sector krijgt te snel en teveel ruimte! Tegenwerking/ suggesties van andere politieke partijen wordt vaak niet gehonoreerd of voor
nuttig ervaren! Milieuaspecten zijn veel te lang een ondergeschoven kind geweest ( nertsen, uitbereiding veestapel, enz. ) Nauwelijks aandacht voor culturele/ kunstzinnige
aspecten in de samenleving in Gemert-Bakel!
Totaal ontbreken van handhaving Politie!
Twijfels over het milieubeleid van dit bestuur. Te veel mest rondom de gemeente. Er wordt geen stelling genomen.
Er lijken me wel positieve ontwikkelingen binnen zorg/wmo te komen. Duidelijke stelling hierin over bv LEV groep. Jeugdbeleid.
Uigeven en toestemmen met onzinnige kosten.
Uiteraard gaan er veel zaken goed. Er wordt helaas nog teveel (bij)gebouwd in de veesector. Te veel vee geconcentreerd in de gemeente Gemert-Bakel.
Veel achterkamertjes politiek
Veel beloftes, weinig actie
veel gepraat/beloftes en weinig actie.
Veel te veel en te lang cda (boeren)en dorpspartij en oppositie wordt buitenspel gezet.
veel te veel gekibbel ,teveel machtspositie van 1 partij
veel te veel ik gevoel bij alle partijen.
Veel vrouwen in de politiek.
De OZB is veel te hoog, hiermee komt de rekening voor de huizenbezitter!
verdiep me niet zo in politiek
Volg de gemeenteraad niet zo aandachtig
Volg de politiek nauwelijks
Wat ik lees over de politieke partijen .
Communiceren ze goed met elkaar
Wat sommige partijen betreft wel en enkele helemaal niet.
weinig van meegekregen, gebrekkige info buiten de verkiezingstijd om
wij vinden het jammer dat er boeren bedrijven weggekocht worden, en er tegenover liggende ( rooihoefsedijk ) bedrijf mag uitbreiden!
Wij wonen nog te kort in deze gemeente om de vorige vraag goed te motiveren.
Wij zijn van mening , dat er in Gemert te veel agrarische bedrijven zijn.
veroorzaakt veel stank overlast, dus niet goed voor de gezondheid.
Woon nog geen jaar in Gemert en heb me nog niet in de politiek van Gemert verdiept.
Wordt te vaak gekeken naar eigen belang maar niet wat goed is voor de mensen in Gemert!
Ze doen toch wat ze willen
Ze mogen nog meer opkomen voor de burgers.
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Ze zullen vast en zeker hun best doen,ik heb er weinig mee van doen.
Zie en hoor weinig over de diverse partijen wat ze bereikt hebben.
Informatie alleen in het krantje en dat zijn meestal standpunten.
Zie voorgaand ingevuld veld met punten. er wordt veel beloofd en zeer weinig waar gemaakt met betrekking tot de Groeskuilen.
Zijn alleen maar bezig met nieuw bouw.
Speeltuinen weg en maar bouwen aan huizen...
Aangezien er maar 2 partijen de dienst uitmaken. Er wordt weinig rekening gehouden met minderheden.
Aktie voor aanpassen straat. Zie bij vorige vragen.
Alle onderwerpen worden gebruikt om zichzelf te profileren ipv het doel waarvoor het is bedoeld belangrijk te maken
Als we een vraag hebben altijd keurig antwoord.
Als ze boven aan staan doen ze vaak toch wat het beste is voor zich zelf, wat ze ook eerder beloven.
Bakel wordt te weinig betrokken in de gemeente. Gemert staat duidelijk op nr.1 en daarna de andere dorpen.
Bakelse belangen worden ondergeschikt gesteld aan die van gemert
Beloven allemaal van alles maar nakomen is iets anders.
Ben er tevreden over.
Ben niet bezig met de politiek in mijn gemeente
Ben niet op de hoogte van de politiek en heb daar ook geen interesse in
bepaalde politieke partijen zitten alleen in de raad om onrust te zaaien
en niet helpen met oplossingen bedenken.
Altijd zitten te vitten op jan en alleman.
Betrekken buurt bij plannen voor veranderingen. Verder nog niet veel mee in aanmerking gekomen
Bij sommige onderwerpen zouden ze beter de vinger aan de pols kunnen houden.
Te weinig zichtbaar in de wijk. (wijkschouw)
Bijv; plannen voor de MFA Bakel, kosten 4 miljoen! Mijn indruk is dat men nog niet eens weet of en wie gebruik wil gaan maken vd MFA. Politiek mag wel wat kritischer zijn.
Bijv de jongeren societeit "Fuse" gaat voor de jeugd op de huidige locatie verdwijnen. Jongeren zoeken een stuk eigen identiteit. Die gaan straks echt geen gebruik maken van
een MFA. Hier een oplossing voor zoeken zou een prioriteit moeten zijn.
communicatie over bestemmingsplannen, omgevingsvisie, (bouw)vergunningen etc. naar de bevolking wordt "vaag" en onduidelijk gehouden. Dit kan veel beter en
concreter.
de invloed van het CDA in de gemeente is te groot (altijd wordt het boerenbelang op de eerst plaats gezet ten koste van de natuur en biodiversiteit).
daar heb ik geen kijk op, ik ben daar niet mee bezig.
De dominantie van het CDA in de gemeente zet een rem op noodzakelijke ontwikkelingen om de gemeente o.a. qua milieu en wonen toekomstbestendig te maken.
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De gemeente heeft de wijk waar ik woon aangewezen als oriëntatiewijk om van het gas af te gaan. Vervolgens is er een WAARDELOOS webinar gehouden waarbij alle
belangrijke vragen (haalbaarheid, kosten, etc.) op geen enkele wijze beantwoordbaar bleken te zijn. Bovendien werd daar verteld dat in feite iedereen op een warmtepomp
moet, omdat waterstof niet haalbaar is. Maar huizen van voor 1980 krijg je niet warm met een warmtepomp werd 2 min. later verteld. De hele wijk is van 1960-1975. Na dit
debacle is mijn vertrouwen in de (lokale) politiek gekelderd.
De grote partijen luisteren niet naar de kleinere partijen. Bevalt het bij 1 partij niet gaan ze toch naar een andere met een andere visie. Wat deed je dan bij de partij die je
verlaten hebt.
De manier waarop in de gemeenteraad en commissievergaderingen met elkaar omgegaan wordt is ver beneden peil. Met name enkele oppositie partijen.
De meeste politieke partijen zijn enkel maar actief tegen de tijd dat er weer verkiezingen komen, voor de rest houden ze zich rustig.
De partij waarop ik gestemd heb is zeer actief voor de bevolking.
De politiek zou de verkeersveiligheid verbeteren in Bakel. Intussen is alleen de rotonde aangepakt. Door het zicht welliswaar veiliger maar er word wel harder overheen
gereden.
De wet beter en goed blijven volgen als er gebouwd moet worden
dus volgens de regels van de gemeente
Die eeuwige leiband van de KVP (nu CDA) is beklemmend, blokkeert goede discussie. Zeker nu ze provinciaal niet afkerig blijken te zijn van de nieuw fascisten; hoe gaat dat
hier worden als ze geen meerderheid kunnen vormen?
Doen wat het beste uitkomt voor de gemeente en niet voor de buurt
Doet niemand iets voor de bewoners hier op de kanthoeve
Een ieder zit er toch uiteindelijk voor zijn eigen broodwinning
Eén partij heeft het monopolie en zelfs de dorpsraad is een filiaal van die partij.
Er is veel sprake van vriendjespolitiek en handelen naar eigen belang
Er is weinig tot geen belangstelling/interesse in het dorp Bakel. Dat is te merken aan het onderhoud (wordt nauwelijks tot slecht onderhouden) en de voorzieningen (er
verdwijnen er steeds meer)
Er wordt geluisterd en overlegd met de inwoners.
er wordt niet altijd waargemaakt wat er wordt gezegd. men moet ook beter op de centen letten en niet alles klakeloos overal aan spenderen.
er wordt te veel gedaan voor Gemert zelf , Bakel och dat is 2e keus
Er wordt te weinig gedaan aan het dierenwelzijn. te veel intensieve veehouderij.
er wordt veel gepraat over onder meer stankoverlast maar niets gedaan
er wordt voldoende gecommuniceerd over waar de partijen mee bezig zijn, info is goed te vinden
Er wordt wel gekeken wat er in de gemeente speelt
Er zijn weleens meningsverschillen maar dit is normaal.
Ervaar geen baten en geen lasten
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Expliciet aandacht besteden aan belanghebbenden bij een project. Bijv toekomst sporthal de beek en zijn gebruikers in relatie met andere projecten in het dorp.
Functioneren is een groot woord; partijen doen wel hun best om zichtbaar te zijn.
Geen duidelijk duurzaamheid (klimaat) beleid en zeker invulling daarvan.
Meer mbt energietransitie
Meer terughoudend met sproeien in de landbouw ( veeeeel betere waterhuishouding) o.a. ivm verdroging van onze overgebleven natuur !
Geen idee
Geen inzicht in functioneren van de gemeente politiek
geen mening
gemeente doet weinig tot niks voor ons, kijk naar huursubsidie , krijgen mensen hier niet,milieu straat, daar mogen wij geen gebruik van maken , zelfs niet tegen betaling
enz...
Gemert wordt te veel voorgetrokken buit Bakel
Genoeg partijen, en duidelijk aanwezig
gewone burgers krijgen weinig tot niets gedaan van de gemeente en mensen die ooit in de gemeenteraad oid hebben gezeten en /of mensen die denken iets meer te zijn
krijgen alles gedaan
Heb het gevoel dat Gemert wordt voortgetrokken op de andere kernen in de gemeente, voor de samenvoeging werd er veel meer gedaan voor de bewoners.
Heb ik me niet in verdiept
Heb niet veel met de politiek .
Waarom niet : Er gaat veel naar andere gemeente’s
Heb weinig tot niets met politiek
heb weinig contact met de gemeente
Heb weinig op met politici. Beloven allemaal altijd veel meer dan ze waarmaken.
Help mee
Het blijft politiek.
Minder regels. Meer bestuur op hoofdlijnen
Het CDA drukt wel zijn stempel op h et beleid in de gemeente.Zo is de aanbesteding van het nog nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie niet volgens de regels
gegaan.
Hoop gekwebbel over kasteel Gemert, golfbaan en aankleding dorpspleinen.
Maar weinig over waar het feitelijk over zou moeten gaan; duurzaamheid, terugdringen landbouwindustrie, woningbouw voor jongeren en starters, sociale voorzieningen
zoals bibliotheek, armoede bestrijding.
hou me niet zo bezig met politiek.
Ik ben het niet eens met het huidige landbouwbeleid.
Ik ben er niet zo in thuis
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Ik ben niet zo met politiek bezig het gaat toch nooit zoals ik het zou willen. Wel zeg ik altijd: 't is maar goed dat ik de baas niet ben.
ik ben niet zo op de hoogte van de plaatselijke politiek
Ik ben te weinig op de hoogte van waar de lokale politici mee bezig zijn en kan derhalve geen oordeel geven
ik denk dat er vaak een kennis probleem is en dat de problematiek vaak te gecompliceerd is om een weloverwogen afweging te maken. t
Ik ga er van uit dat iedereen die voor de gemeentelijke politiek kiest het beste probeert te doen voor hun inwoners.
Ik geef niets om politiek
Ik heb er op dit moment weinig zicht op wat de lokale politiek allemaal doet.
Ik heb het idee dat er de afgelopen jaren veel aandacht naar het dorp gaat door bepaalde actieve mensen. Ik durf eerlijk gezegd niet te zeggen of dit ook vanuit politieke
belangen komt.
Ik heb te weinig zicht op het geen de politieke partijen voor elkaar krijgen binnen de gemeente.
Zou hier graag meer betrokken bij zijn
ik heb weinig ervaring met gemeente zaken.
Ik hoor, buiten de verkiezingen, nooit iets over wat de partijen in de gemeente doen/willen
Ik hou me niet al teveel bezig met politiek, deels omdat ik ''de politiek'' niet heel erg vertrouw.
Daardoor heb ik er ook niet veel kennis van, en over.
Voorbeeld: Energie-transitie....
Omliggende landen omarmen aardgas, en NL moet van t aardgas af?
Raar! Vreemd! Duur! Lastig! Dom? --&gt; dit is politiek.... (mijn mening)
Ik hou me niet bezig met politieke partijen en ik zie niet wie wat doet. Ik volg enkel de FB van de gemeente en daar staan leuke artikelen op, maar wie wat doet (interesseert
me eigenlijk ook niet).
Ik hou mij niet zo veel op hoogte van partijen binnen de gemeente
ik houd niet alle ontwikkelingen bij
Ik merk niet dat onze buurt de aandacht heeft van de politiek
Ik merk niets van de politiek, ik ken ze ook niet, zie ze niet.
Ik heb eens een bankje gevraagd om het nieuwe plantsoen in de buurt rustig te bekijken en ervan te genieten. Ik voel me niet serieus genomen als ze zeggen dat er toch een
bankje staat aan de overkant van het plantsoen bij de speeltuin.
Ik ga echt niet bij spelende kinderen zitten genieten. Ben daarvoor te oud. aangezien hier veel oudere wonen was een bankje op een rustig plekje wel op z'n plaats.
Ik merk niets van geen enkele politieke partij , die zich inzet voor onze wensen.
Ik merk weinig van betrokkenheid van de lokale politieke partijen.
Ik voel me niet geholpen bij activiteiten die ik ontplooien voor de gemeenschap
Ik volg de politiek niet meer.
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ik weet daar niet genoeg van om daar een oordeel over te hebben
Ik weet dat er iets is, ik neem de stadskrant, en neem waar dat er iemand wat vertelt hoe goed hij of zij is
ik weet te weinig van wat de partijen doen.
Ik woon hier pas 1 jaar
ik woon hier pas..kan niet oordelen
Ik zie er niet zoveel van.
soms wat berichten in het plaatselijk krantje.
In deze gemeente wordt alles overheerst door 1 partij
in een raad met een meerderheidspartij is de invloed van andere partijen minimaal
Is weinig van te merken
Loze beloftes.
Merk er weinig van.
merk niets van de politieke partijen
Merk weinig in ons dorp (Bakel) van de politieke partijen.
Hebben het gevoel dat Bakel er maar achter aan huppelt
Mijn gevoel is dat de aandacht van de politieke partijen vooral gericht is op Gemert, sporadisch komen er projecten vrij voor Bakel, waarbij dat een select groepje de richting
van de keuzes bepaald.
Na de gemeentelijke herindeling is de gemeente Bakel en Milheeze , net als de gemeente Gemert opgehouden te bestaan en werd er een nieuwe gemeente Gemert -Bakel
gesticht, helaas zie je dat nergens aan , in Gemert leeft duidelijk het beeld dat men er Bakel bijkreeg, zeer zeker in de politiek, het politiek overwicht uit Gemert is enorm,
vanuit ons perspectief zijn we zowat alle belangrijke zaken kwijtgeraakt , je eigen BETROKKEN gemeenteraad, je burgemeester en wethouders met kennis van je gemeente,
voorzieningen als gemeentehuis consultatieburo en tal van andere dingen zijn allemaal verplaatst naar Gemert, een centrumplaats aan de rand van de gemeente, gevolg is
dat die enkeling die uit de voormalige gemeente nog in de raad zit legt het altijd af tegen de overmacht uit Gemert, oftewel invloed 0 terwijl iemand die totaal onbekend is
wel voor je zal bepalen wat goed voor je is , een enorme afstand,tot de burger tot gevolg , toch bijzonder raar dat er nooit iemand op het idee kwam om eens aan de burger
te vragen
nee ,heb geen interesse in plaatselijke politiek
Niet mee bezig
Niet zichtbaar/ openlijk
Omdat ze niet bezig zijn met de burgers. en de plannen die gemaakt worden zoals een MFA in bakel wat € 4.2 miljoen gaat kosten en jaarlijks nog zeker € 200.000 kan ik nu al
voorspellen dat meer gaat kosten en tevens een bodemloze put wordt als de golfbaan.
Ondanks de vele inwoners en dus ook studenten die woonachtig zijn op de kanthoeve, en die het openbaar vervoer nodig hebben, is er geen bushalte bij ons in de buurt.
organiseren permanente bewoning voor recreatie hoe dat mogelijk te maken ivm woning te kort in de gemeente
Partijen nemen geen stelling of tonen geen initiatief om de problematiek rondom permanente bewoning bespreekbaar te maken .
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Pietluttigheden krijgen dikwijls te grote aandacht.
Plaatselijke partijen zijn zeer actief. En willen ook graag je mening weten.
politiek boeit me niet, allemaal boter op hun hoofd
Politiek denkt naar mijn mening alleen aan zichzelf
Politiek is niet transparant genoeg er wordt te veel gemixt duidelijkheid ontbreekt ook landelijk natuurlijk kortom ik vind het chaotisch
Politieke partijen zijn te veel bezig met promotie van zichzelf/ weinig bereid tot openingen naar andersdenkenden.
De democratie van onderuit werkt niet. Veel aandacht via de pers voor centrumplannen zonder dat men getoetst heeft bij de lokale bevolking hoe men daarover denkt. De
huidige zogenaamde vertegenwoordigers van de plaatselijke bevolking spiegelen te weinig bij de dorpsgenoten.
Praktische inzichten zijn helemaal weg bij politieke partijen. Ikzelf heb geen agrarisch bedrijf, maar men heeft totaal niet in de gaten hoe men het leven van agrarischer zuur
maakt. Wat als in het buitengebied dadelijk geen ruimte meer wordt gegeven aan agrarische bedrijven? Men heeft in de politiek veel meer mensen nodig als mevrouw vd Pas
van Boer-burgerbeweging. Het soebatten over zaken waar men totaal geen kennis en kunde over heeft is zonde van de tijd en kost de gemeenschap teveel. Daarnaast zouden
wethouders wat meer de ambtenaren aan mogen spreken over het onkundig handelen.
Betreffende de burgemeester: Deze zou wat meer de praktische en sociale kant moeten benaderen dan enkel de juridische kant. Deze luistert echt niet naar de burger en zit
hier enkel voor zichzelf.
Soms denk ik we worden een bepaalde richting in gepraat of je krijgt een vraag met 2 mogelijkheden met het zelfde resultaat. A of A.
Soms lijkt al iets beslist voordat er überhaupt over vergaderd is
Soms lijkt partijpolitieke belang op de voorgrond te staan.
Zou meer openheid en transparantie willen, met name over besluitvorming. Bijvoorbeeld door besluiten uit de raadsvergadering per besluit te publiceren met daarbij de
keuze van iedere partij. Maakt het voor de gewone burger inzichtelijk en begrijpbaar. Je weet dan waar iedere partij voor staat bij ieder onderwerp.
te weinig begrip voor de standpunten van andere collega,s in de raad.
veel te lange tijd nodig om beslissingen en besluiten te nemen
dat kan veel beter en sneller
Veel verbinding met de bevolking
Vragen worden nauwelijks of helemaal niet beantwoord. Er wordt geen contact gezocht met de mensen waarover beslissingen worden genomen
wanneer je iets aandraagt wordt er toch niet geluisterd
Wat ik er recentelijk van heb mee gemaakt en gezien maakt mij niet optimistisch. Een raadslid heeft geen eigen stem maar is gebonden aan de stem van zijn/haar parij en dat
vindt ik nogal discutabel.
Weet niet of ze voldoende voeling houden met de wensen van de inwoners
weinig intresse van mijn kant
weinig met de politiek te maken.
Wij volgen beiden geen politiek.
Wij wonen pas ongeveer 1 1/2 jaar in Bakel, dus geen idee
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wij zijn niet zo in politiek geïnteresseerd
Woon er pas een jaar
woon pas 3 maanden in de gemeente.
Woon tekort in de gemeente om hier iets over te zeggen
X
ze doen denk ik allemaal hen best om zich te laten horen
Ze doen goed hun best en hebben het beste met ons voor
Ze doen zover mij bekend geen rare dingen en vragen om inspraak van de gemeenschappen. Dat je het daarbij nooit voor iedereen goed kan doen, dat is een gegeven.
Ze praten meer dan ze doen. Er wordt niet consequent met afspraken omgegaan
zijn bij mij niet echt zichtbaar
zijn niet echt zichtbaar, alleen een stukje text in de huis aan huis krant, maar verder geen interactie
Zit helemaal niet in de politiek, doen wat ze willen.
Zoals gebruikelijk in de politiek is er nauwelijks bereikbaarheid buiten verkiezingstijd. Persoonlijke vragen blijven onbeantwoord of leveren een politiek dus nietszeggend
antwoord op. Dat is niet alleen in Bakel zo maar een landelijke ziekte. De burger is er voor de politiek en niet omgekeerd, zo lijkt het. Ik kan het helaas niet anders zien.
Zover ik ermee te maken heb worden de gemaakte afspraken nagekomen.
Aandacht gaat hoofdzakelijk (m.n. ook in de periode van verkiezingen) uit naar kanton 1 t.w. Gemert.
Bakel en m.n. Milheeze in casu deze komen slechts sporadisch of niet aan bod. Kanton 2 en 3.
Ben niet politiek betrokken
Ben niet politiek geëngageerd.
Betrouwbaarheid is zoek.
Daar wij beheerders zijn van het Gemeenschapshuis, zou meer betrokkenheid wenselijk zijn.
Reeds vier jaar een lekkend dak, dat niet alleen ons gemeenschapshuis betreft maar ook het kinderdagverblijf waar zelfs babybedjes staan.
De aanleg van de golfbaan
het aanpassen van bestemmingsplannen in het voordeel van de plannen van de gemeente.
Het toekennen van voordelen aan mensen die in het voordeel van de gemeente " iets" doen. Zoals het krijgen van een vergunning voor het bouwen van een huis.
De gemeente en politieke partijen zie je nauwelijks, behalve eens in de vier jaar. Zolang de gemeente het openbaar groen onderhoudt, zich inzet tegen de plaatsing van
windmolens en zonneparken (en belastingen int) zal het me allemaal ook worst wezen.
De natuur en duurzaamheid mogen een grotere rol spelen binnen de politiek
De politiek is te sterk gericht op Gemert en er te weinig oog voor de kerkdorpen of er wordt maar beperkt in geïnvesteerd. Verder krijgen boerenbedrijven en zware industrie
ruimte om uit te breiden in de bebouwde kom en is er te weinig aandacht voor burgers. Alles moet wijken voor het boeren belang.
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De raad en B en W en ambtenaren zijn en werken voor de inwoners , het fungtioneren lijkt andersom .
Denk dat ze doen wat ze kunnen maar ook niet altijd kunnen doen wat ze graag zouden willen
Doen wat nodig is.
Door de wisseling van partijen worden er continu andere afspraken en plannen gemaakt, waardoor er uiteindelijk niets van terecht komt of negatief.
dorp delft het onderspit tov gemert en bakel(kleine leggen het af tov grotere dorpkernen)
Duidelijk dat de grotere kernen alle aandacht/geld krijgen
Er is bij de verschillende partijen aandacht voor de leefbaarheid in alle kernen.
er word altijd nog een democratisch besluit genomen. Er kan wel wat meer samengewerkt worden denk ik.
Er worden dit jaar waarschijnlijk voorname beslissingen genomen i.v.m een nieuw centrumplan voor ons dorp.
Wij hopen dat het het mooie groen in de kern niet verloren gaat en plaats moet maken voor heel veel stenen.
Wij zijn van mening dat de voor ons dorp zeer voorname supermarkt , een plaats moet krijgen aan de rand van de kern, n.l op De Berken
1 voor iedereen heel veilig en toegankelijk..
2 Ook bevoorrading , toch zeker 1 vrachtwagen per dag maar soms 2/3. Is daar geen probleem..
3. De veiligheid is dan voor alle inwoners gewaarborgd, t.a.z bezoek school, sportzaal , gemeenschapshuis, seniorenwoningen enz.
Er wordt veel gepraat maar weinig uitgevoerd.
Erg eenzijdig gericht landbouw
Ga ik niet op in!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Geen bemoeienis met politieke partijen.
Geen intresse
geen toevoegingen
Gemeentebeslissingen worden regelmatig in twijfel getrokken of zelfs juridisch aangevochten. Beslissingen van de gemeente kan ik niet altijd begrijpen en plaatsen.
Gezien de stelselmatige verhoging van de ozb en het marginale wat je er voor terugkrijgt als kerkdorp,staat totaal niet in verhouding. Geld en inzet is vooral voor grotere
kerkdorpen
heb er geen ervaring mee.
heb er niet zoveel mee van doen gehad
heb het idee dat ze te weinig doen voor de gemeenschap
Heb weinig met de plaatselijke politiek.
het belang van de rijke boerenstand gaat altijd voor, de biodiversiteit wordt vernietigt door steeds meer gif te spuiten;
overlast van lawaai door verkeer en housepartys wordt niet aangepakt
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Het ligt aan de mate waarin kerkdorpen zijn vertegenwoordigd in de politiek. Zonder hierbij vooringenomen te zijn heb ik vooral het laatste jaar het idee dat het niveau van
(groen) onderhoud in Gemert beter geregeld is dan in de kerkdorpen. In de kerkdorpen worden deze zaken meer bij een dorpsoverleg neergelegd. Als dit overleg voor zichzelf
beslist het op een bepaalde manier te regelen dan komen bepaalde zaken niet aan bod. Dit zou meer aangestuurd moeten worden vanuit de gemeente.
Ik bemoei me niet zo met de politieke klimaten weet de wegen niet
ik ben bijna 80 en vind het goed zoals het gaat
Ik ben daar niet zo mee bezig
Ik denk dat er door de gemeenteraad meer van deze enquêtes gehouden moeten worden en zeker in het buitengebied waar nu een generatie jeugd aan het opgroeien is die
ook aandacht vraagt bijv om bijv een actieve plaats te creëren zoals in het centrum is van milheeze
Ik heb altijd het gevoel, dat wij als kerkdorpen er niet toe doen, je merkt zo niks van de politiek van Gemert. Dit soort enquêtes heb ik vaker ingevuld en er veranderd toch
niks. Dit kost een bak geld, nou besteed dat nou eens aan iets waar we wel wat aan hebben, bv halfpipe
Ik heb het idee dat de kleine kernen onvoldoende vertegenwoordigd worden en dat relatief de meeste financien naar de grote kernen gaat
Ik heb niet het gevoel dat het bestuur echt een bestuur is maar meer een klankbord. Het populisme komt ook in de regionale politiek
Ik heb t idee dat het politieke doolhof steeds groter wordt, en dat besluiten( Milieu, energie, woonvoorzieningen et.c) steeds moeilijker en trager genomen worden. Snelheid
is geboden......
Ik heb weinig inzicht in wat de politieke partijen echt concreet doen . Wie maakt het verschil. Er wordt bijvoorbeeld door geen van de partijen actief stelling genomen in
bijvoorbeeld de mogelijke opening van vliegbasis de Peel. Het polderen gaat voor echte inzet voor de inwoners.
Ik sta daar op dit moment neutraal in. Ik waardeer het systeem dat we hebben, maar het vertrouwen in de oprechtheid van de politiek is bij mij in de afgelopen decenia
gedaald. Het voert te ver om daar hier inhoudelijk diep op in te gaan.
Ik vind het maar een poppenkast
Ik volg de gemeentelijke politiek te weinig om me daar een oordeel over te kunnen vormen
Ik volg de lokale politiek niet of nauwelijks
Ik volg de lokale politiek niet.
Ik woon hier pas 2 maanden, dus weet er nog niet zoveel vanaf
Ik zie (te) weinig politieke partijen op bijeenkomsten in de dorpen ,. zodat zij een duidelijker beeld hebben/krijgen van wat er in de dorpen speelt. DE politieke partijen
moeten allerter op dergelijke bijeenkomsten zijn. Het afgelopen jaar was dit door corona niet mogelijk.
Maar ook voor corona weinig politieke partijen gezien of gehoord.
IK ZIE ZE NOOIT
EN ALS JE BELT KRIJG JE EEN CODE NO
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Ik zien ze nooit en weet niet precies wat ze voor mijn streek doen. De enigste ding dat wij heeft mee geleefd is dat hier moesten we veel betalen voor glasvezel aansluiting en
in Deurne hoefden mensen buiten de bebouwde kom hoevde dat niet te doen, in dat betreft ben ik niet tevreden over de politieke /gemeente leiderschap, waar gaat al de
belasting geld naartoe? Wie kan zonder snel internet nu, de meeste boeren ook niet Ook hebben wij een asbest dak op onze schuur maar subsidie is blijkbaar op, dat vind ik
niet fijn om het dak te vernieuwen kunnen we niet zomar aan ik zocht info ooit op wanneer meer subsidie zou geschicht zijn maar krijgt geen antwoord
Interesseert mij totaal niet
Jammer dat sommige onderwerpen "uitdoven" zonder dat er naar tevredenheid een oplossing is gevonden.
Je ziet of hoort nooit niemand , alleen tegen de tijd dat het verkiezingen is
Kan ik niet exact beoordelen.
komen op voor de bewoners in onze gemeente
Lijkt wel of alles uit eigen initiatief moet worden opgepakt en met sponsor geld gerealiseerd moet worden en kracht van de buurtgenoten. Milheeze mag als dorp compleet
onder de loep genomen worden tav onderhoud en voorzieningen. In het Hoofd dorp Gemert word aan alle kanten geïnvesteerd waar we als Milheeze NIKS van terug zien.
Daarnaast zijn de voorzieningen zoals gemeentehuis, Rabobank, zorg in Gemert veel te ver weg. Deurne is veel dichter bij. De gemiddelde Milheezenaar, bakelaar en Ripse
geen binding met Gemert. Deurne is veel beter bereikbaar
Men zou het idee kunnen krijgen dat het belang van onze kerkdorpen niet in de pas loopt met dat van Gemert. We voelen ons politiek onvoldoende vertegenwoordigd.
Mensen die zich inzetten voor de samenleving mag men kritisch op zijn, maar moeten ook gewaardeerd worden.
Mijn mening is dat veel partijen voor hun eigen belang opkomen.
Milheeze is een wijk van de gemeente Gemert-Bakel maar de investeringen gaan vaak naar Gemert of Bakel.
Het zou ook eens goed zijn als de omliggende dorpen wat extra steun zouden krijgen zodat er extra woningbouw zou kunnen plaatsvinden.
Zorg in Milheeze voor extra bouwgrond voor senioren. (Bungalows)
Als deze doelgroep naar nieuwe woningen gaan komen de oudere woningen beschikbaar voor de jongere jeugd.
Nauwelijks aanwezig, alleen het CDA omdat hier wat mensen bij zitten die in ons dorp wonen
Neutraal. Er wordt alleen in grotere kerndorpen gekeken naar verbetering. Kleine kerndorpen vallen in het niet...
politiek heeft alleen oog voor gemert en bekommert zich niet om de kerkdorpen. Nou ja voor Bakel wordt nog wel geld uitgetrokken, maar Milheeze, De RIps hangen echt
aan de achterste mem. Het gemeenschapshuis in Milheeze, met de gymzaal is een aanfluiting. Nergens vindt je een gymzaal uit de jaren 70. Hier is het enige wat we horen::
er is geen geld. Maar er is blijkbaar wel geld om het kerkplein in Bakel op te knappen. Alsof dat toeristen trekt...
Politiek interresseert mij niet zo erg
Politiek leeft op een eiland
Politieke keuzes zijn gebaseerd op keuzes voor Gemert en de grote dorpskernen. De Gemerts politiek drijft op de agrarische gemeenschap en doet daarmee alle burgers te
kort. Ik ben van ook van mening dat te niet gaat over de boeren maar over hoe boeren. Hoe kun je trots zijn op de boer die zo veel schade aan het milieu en klimaat
veroorzaakt.
politieke partijen zijn vaak en alleen met hun eigen "ding", bezig en zijn alleen zichtbaar een half jaar voor de verkiezingen
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Te veel gericht op agrarische sector zonder voldoende stil te staan op de gevolgen daarvan voor de overige bewoners. Ook de aandacht van de aan de macht zijnde partijen in
2018 voor de vliegveldproblematiek was in het begin beneden alle peil. Pas toen bij bijeenkomsten bleek, dat veel bewoners dit wel erg serieus namen, werd langzaam wat
activiteit zichtbaar.
Te veel onnodige uitgaven waardoor de burger te hoge kosten heeft door te hoge belastingen. Geen gelijke behandeling. Geen handhaving en te veel legalisatie. Te veel
buiten activiteiten met te veel decibels.
Te weinig zicht op de lokale politiek
Teveel woorden, te weinig daden, teveel beloften.
Veel belangen verstrengeling in de politiek met name c.d.a .
Veel gebrabbel, weinig aktie
verdeling raadsleden/wethouders niet optimaal
Via meerdere kanalen (zoals de plaatselijke kranten en Facebook) worden we in de gemeente op de hoogte gehouden van waar het CDA zich mee bezighoudt en waar zij zich
voor inzetten. Daarin stellen ze de belangen van de bewoners altijd voorop. Daarnaast is er vaak de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij bijeenkomsten over allerlei plannen
en worden er regelmatig enquetes gehouden.
Volgens mij is dat goed
Voor de politiek bestaat Milheeze (bijna )niet, wordt heel weinig gedaan in de omliggende dorpen; alles is gericht op Gemert
Wat we weten halen we uit de lokale kranten
we hebben in het dorp een lagerschool en we HADDEN voldoende les lokalen laten ze nudie afgebroken hebben en ,
er huizen gebouwd hebben
terwijl er veel kinderen geboren worden en ze nu al lokalen te kort komen welke idioot heeft dit op zijn geweten?
weet het niet
weg met het CDA
weinig betrokkenheid vanuit de partijen met Milheeze, maar ..... ook weinig betrokken Milheezenaren in politiek, al neemt dit nu gelukkig toe.
maar toch blijft Gemert een vervanmijnbedshow vanuit Milheeze
Weinig betrokken bij de dorpen. De gemeente en haar partijen zijn te sterk op alleen Gemert gericht en vergeten de andere dorpen
Weinig gericht op de dorpen, enkel op het ‘grote’ Gemert
Weinig interesse in de ( plaatselijke ) politiek
Weinig zichtbaar.
Wethouder Steegje verandering Lev groep naar mijn me mening ondoordacht
ze doen toch wat ze willen.
Zeggen nooit geen ja of nee.
Zijn voor zichzelf bezig
amateuristische mensen in politiek. Zelfbelang.
ben niet zo bezig met politieke partijen
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ben niet zo met politiek bezig
DAAR ZIT IK TE WEINIG IN.
De CDA en DP hebben samen teveel zetels en zorgen heel goed voor de inwoners in het buitengebied (trots op de boeren) maar de gewone burger voelt zich vaak in de
steek gelaten
De gemeenteraad is het nogal vaak oneens met elkaar.
De politiek heeft vooral oog voor boeren en middenstand vaak ten koste van de burger. Ik heb de indruk dat milieu regels voor bedrijven en boeren niet toereikend zijn of
niet gecontroleerd worden.
De politieke partijen zouden meer moet e n weten, wat er onder de mensen leeft
de verkeersveiligheid in Handel is de laatste jaren verslechterd.
Dit wordt net zoals de landelijke politiek eem ver van mijn bed show.
Dorpsraad staat niet altijd voor belang van het dorp
Economische agrarische belangen prevaleren boven volksgezondheid.
Er is onvoldoende zicht op wat de politieke partijen doen.
Er is teveel wisseling binnen het college. Dat er in de loop van de vier jaar drie wethouders naar elders vertrekken moet niet kunnen.
Er word te vaak onderling geruzied,partijen zijn niet altijd eerlijk en betrouwbaar.
er worden af en toe besluiten genomen waarbij ik mijn vraagtekens zet,of dat wel zo handig is. Komt nog al eens voor dat de gemeente terug moet komen op een besluit
Er wordt door politieke partijen niet/nauwelijks in dorpsbelangen geparticipeerd, komen alleen in beeld vlak voor de verkiezingen.
Er wordt mijns inziens teveel gekeken naar gemert zelf, terwijl de kerkdorpen te vaak bijzaak blijken. Mijn eerdere opmerkingen zijn slechts enkele voorbeelden van.
Er wordt te weinig opgekomen voor de burgers, mensen met geld en/of bedrijven worden in ons opzicht altijd voorgetrokken.
Er wordt veel te veel naar de boeren gekeken in de gemeente Gemert-Bakel. De “gewone” burger leeft graag in een natuurlijke omgeving met een gezonde luchtkwaliteit.
Mega-stallen en dergelijke moeten NIET toegestaan worden in de gemeente. Er moet actief beleid gevoerd worden waarbij de boeren schoner, minder intensief en
milieuvriendelijker gaan werken.
geen commentaar
geen deskundige besluiten van welke partij dan ook, over de overlast gevende bomen
geen handelse partij
Geen idee hoe je dat kunt ervaren.
Geen idee wat de politiek voor Handel doet
Geen mening
Handel heeft geen vertegenwoordigers
heb er onvoldoende binding en gevoel bij
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Heb er weinig mee te maken. Ze zitten er vooral voor hun eigen hobby/ego. Denken soms te weinig aan het grote geheel en het belang van het individu, Hebben veel
aandacht voor de 'schreeuwers' en te weinig gezond boerenverstand. Vaak oogkleppen gericht op eigen programma - niks algemeen belang.
Hebben weinig oog voor de kleine dorpen
Het is meerdere keren voorgekomen, dat er vergunningen worden verleend in strijd met de gewenste situatie. Uitbreidingsvergunning voor een varkensboer, terwijl het
aantal varkens moet worden teruggedrongen ten faveure van het milieu. Aan de overkant is een boer uitgekocht. Dit is niet te rijmen met het terugdringen van de stikstof
uitstoot. Bebouwingsplan van de locatie oude Bron in Handel voldoet niet aan de gemeentelijke eisen en gaat volledig voorbij aan de afspraak tot het realiseren van een
dorpsplein.
Het is onduidelijk welke partij nu zich het beste inzet voor de kerkdorpen. Het is net dat alles om Gemert draait.
Hoor en zie hier in Handel nooit wat van gemeente en politieke partijen. Volgens mij bestaat en hoort Handel niet bij de gemaante Gemert!!!!
Hoor zelden iets van hen. Lange politieke beschouwingen in Gemerts Nieuwsblad waarin ze vertellen hoe goed ze hun best doen, bevredigen niet.
hou ik me niet me bezig
Hou ik me niet mee bezig.
Hou ik me niet zo mee bezig
houd ik me niet met bezig
houd me niet met politiek bezig
houden we ons niet heel erg mee bezig
ieder met hun eigen prioriteiten, proberen zij het beste te doen voor de gemeente.
Ik constateer dat er veel buitendorpse in de huurhuizen komen.
dat is erg jammer.
ik denk dat, dat goed is ik volg de politiek niet zo erg wel landelijk
Ik heb de indruk dat er in Gemert zelf voor meer voorzieningen gezorgd wordt dan in ons dorp denk daarbij aan verharde parkeerplaats bij de sportvereniging en een
dorpsplein zodat er activiteiten georganiseerd kunnen worden voor het hele dorp
Ik heb niet het gevoel dat de keuze voor een bepaalde politieke partij verandering zal brengen in het beleid.
Ik heb te weinig zicht op het functioneren ervan. Je zou dan o.a. Lid moeten zijn van een of meer politieke partijen. Hun publicaties in het Gemerts Nieuwsblad maken je als
lezer niet zo veel wijzer. En in de gemeenteraad "knettert" het regelmatig tussen de [niet leesbaar].
Ik heb weinig interesse in politiek en stem lokaal hetzelfde als landelijk. Zolang er geen rare dingen gebeuren die mij niet zinnen zal ik niet ontevreden zijn. Tegelijkertijd heb
ik weinig geduld voor wat ik politiek geneuzel vind; dus tevreden zal ik ook niet zijn.
Ik heb weinig zicht op hoe de lokale politieke partijen (onderling) functioneren of wat hun bijdrages zijn.
ik stem niet meer op de politiek(wat heeft het voor nut)
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Ik stem specifiek op een partij vanwege zijn partijprogramma. De partij wint en levert enige raadsleden. Maar na verloop van tijd houdt de partij op de oorspronkelijke naam
te dragen en komt met een nieuwe naam Ook daarna splitsen raadsleden zich af en gaan verder als eenmans-fractie of gaan verbinding aan met andere partij. Dit komt niet
ten goede aan de politiek en stembereidheid. Ik hoor hier op de Rooye Asch dan ook de reactie: "zie je wel, jij met je ga stemmen! , daar op het gemeentehuis bepalen ze
toch zelf wat ze doen wij tellen niet mee". In zekere zin is een dergelijke reactie te begrijpen ook misschien van de raadsleden die zich afsplitsen of voor zich zelf beginnen.
Maar het stemgedrag komt dat dus niet ten goede ook niet het vertrouwen in de Gemertse politiek.
Ik vind dat er nog steeds teveel vriendjespolitiek bestaat ,degene die geld genoeg hebben kunnen alles geregeld krijgen ,maar de gewone burger heeft het nakijken.
Ik volg de gemeentepolitiek niet goed genoeg om er antwoord op te kunnen geven.
ik volg het amper
Ik woon nog te kort in deze gemeente om hierover een correct oordeel te kunnen geven
ik zie (ex?0 burger raadsleden die zich niet aan de corona voorschriften houden.
ik zie de gezichten alleen op de borden bij de verkiezingen, verder heb ik geen weet van de politieke partijen en hun mensen
Ik zie hier weinig van de politiek
In het Gemerts Nieuwsblad is iedere week te lezen over het reilen en zeilen van de politieke partijen
in ons dorp horen we er weinig van
In onze omgeving zijn veel grote varkensbedrijven. Dit is van invloed op de gezondheid van iedereen. Het CDA speelt hierin mijns inziens een grote rol. Boeren en
boerbedrijven zijn van belang voor de maatschappij, maar de intensiviteit wordt te groot, teveel. De politiek gaat hierin teveel mee.
Je hebt inwoners van het dorp nodig biwelke lid zijn van de partijen/ raad/ college wil je iets horen of op de agenda krijgen .
Kan het niet beoordelen
Kijken soms te veel naar geld en te weinig naar wat de mensen zelf willen. Voorbeeld : de grond van de oude Bron in Handel had men beter kunnen geven aan GoedWonen
i.p.v. een projectontwikkelaar. Nu komen er woningen die voor dorpsgenoten onbetaalbaar zijn. Sociale huurwoningen zouden beter geweest zijn. En ook nog wat open
terrein voor het dorpshart. Nu wordt alles dichtgebouwd.....................
Lijkt wel de link tussen onderwereld en bovenwereld. De belangen van enkele belangrijke burgers worden in deze gemeente vertegenwoordigd
Mensen in de politiek halen stemmen binnen en vertrekken dan halverwege hun taak naar elders. Dat geeft weinig vertrouwen. Dat lijkt op werken aan persoonlijke
publiciteit en gewin.
Naar bewoners uit Handel is geen moment van intresse, zelf het tegenovergestelde is waar.
Ontwikkeling voor nieuwbouwplan wordt niet gevraag aan de aanwonende
over de ene politieke partij ben ik meer tevreden dan over de andere
Over het algemeen worden vragen vanuit de gemeenschap wel serieus genomen.
Enkele zaken zoals de herinrichting van de kern van Handel (laatste fase), opknappen fietspad van Gemert naar Handel, het realiseren van een dorpsplein waar activiteiten
kunnen plaatsvinden laat lang op zich wachten.
Politiek is niet mijn ding ,dus laat ik dat over aan hen die het denken beter te kunnen , en oordeel ik niet .
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-politiek is veelal bezig met eigen belangen
-politiek is veelal bezig met visieontwikkeling tbv van eigen partijbelangen, zie raadsvergadering op Gemert Centraal
-trage voortgang van maatschappelijke ontwikkelingen, kasteelplannen, camping Rooije Asch
-invloed van politiek op belangrijke instellingen lijkt onduidelijk, woningtoewijzing door woningstichting, uitvaartcentrum Waterhof,
-onderlinge onenigheid leidend tot gekonkel in het verleden
-personen die de gemeentelijke politiek gebruiken als springplank voor hogere functies, vertrekkende wethouders
politieke partijen is fijn in samenwerking met het dorp en leefbaarheid
Sinds wij in de nieuwe wijk wonen, krijgen wij geen Gemerts Nieuwsblad. Ook niet na 3 keer dit gemeld te hebben bij het Gemerts Nieuwsblad. Dus ben ik niet hiervan op de
hoogte zoals gebruikelijk.
Staan steeds verder van de burger (maar daar ben ik ook zelf debet aan), omdat je het gevoel hebt dat jouw mening er toch niet toe doet.
Te veel CDA !!!! Te veel gericht ook op ondernemers. Te weinig gericht op mensen die in armoede leven of het financieel minder breed hebben. Verder bouwen, bouwen en
minder groenvoorzieningen. Klooster van Nazareth verprutst. Kasteel van Gemert te veel gericht op belangstellenden van buiten ( theater, hotel ) en straks te weinig groen,
voor mensen uit Gemert die van rust en groen willen genieten, gratis.
Te weinig diversiteit in de politiek. CDA is al te lang een bepalende factor in Gemert-Bakel. Wat me grote zorgen baart is dat bij landelijke verkiezingen 25 tot 30 % stemt op
partijen als PVV en Forum voor democratie. politiek moet dichter bij de burgers komen en meer werken aan inclusiviteit voor alle bewoners.
Te weinig gericht op ons dorp
Te weinig zichtbaar. Het CDA is te bepalend en daarmee zijn de boeren bevoordeeld
Te zachte hand naar de agrarische sector waardoor een scheve balans is ontstaan tussen belang van boeren, bewoners en natuur.
Tijdens de verkiezingen zijn de partijen erg zichtbaar. Daarna wordt het minder. Ook al zal het ook niet altijd meevallen om het voor iedereen goed te doen.
Veel achterkamertjes politiek, lobby, vriendjespolitiek en nul handhaving
Veel te autoritaire bestuursstijl - veel te gesloten ambtelijke organisatie i.p.v. dienstbaarheid en netwerk organisatie - veel te zeer gericht op verdedigen van "eigen gelijk" ipv
aansluiten en luisteren naar andere en nieuwe geluiden (en die vanuit in gemeentelijk apparaat aanwezige kennis en kunde (zo die er is..?) de hand reiken en verder
brengen/begeleiden - verfoeilijke "repressiviteit" cultuur als burgers "het er niet mee eens zijn" (wat tot angst om "tegen" te zijn ligt bij burgers/inwoners).
Veel vriendjes politiek en mooie verkiezingsbeloften die niet worden nagekomen
Volg ik niet.
wat ik zie is dat het veelal blijft steken in het moddergooien en de (machts-)problematiek van vandaag en morgen. Ik mis de sturing naar leefbaarheid voor de wat verdere en
de verre toekomst. Concreet: er gaan inmiddels in heel de wereld alarmbellen af t.a.v. klimaat, biodiversiteit en gezondheid van leefomgeving. Dat zijn dingen die met elkaar
samenhangen. In deze thema's mis ik de visie, de urgentie en de samenhang bij onze politici (en bij politici in z'n algemeenheid).
Wat sommige partijen willen opbouwen, wordt te vaak door anderen weer afgebroken.
Weet er eerlijk gezegd niet zoveel van. Ik zou wel graag zien dat als we eens een mailtje sturen naar een politieke partij. dat we op zijn minst een antwoord verwachten. Wat
in het afgelopen jaar niet is gedaan. Zodat we in ieder geval weten dat er ook naar gekeken word.
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weet ik te weinig van om een oordeel over te hebben
Wethouder financiën (helaas door privé-omstandigheden moeten stoppen) heeft goed werk geleverd mbt "gezond" maken/houden financiën gemeente Gemert-Bakel
Wij zien of horen geen enkele raadsleden in onze woonplaats. En zeker niet in onze woonwijk.
woon in het buitengebied
ze doen het redelijk goed. Minpunten zijn ,grote varkensstallen toelaten.
Ze luisteren niet naar de burger en inspraak is een lachertje.
Zie er weinig van
Zie mijn vorige toelichting betreffende bouwvergunningen !!
Afhankelijk van politieke kleur wordt door de oppositie voldoende gedaan ter controle van het college. Politiek blijft politiek, dit maakt het vaak ook lastig om het voor
iedereen goed te doen.
BEN IK NIET MEE BEZIG
ben lid van een politieke partij ,maar ik spreek ook andere partijen en geef dan wel mijn gedachte over bepaalde zaken .
Ben niet geïnteresseerd in politiek
Ben niet zo in politiek geinteresseerd
Bijna alles ok , er is altijd wel iets om op-aanmerking te geven,
CDA is tebepalendin alles en met name tav het milieu en de verbouwing van het kasteel
De manier van communiceren van de bepaalde politieke partijen is meer gericht op het onderuit halen / schofferen van andere personen. In plaats van constructief zich op te
stellen. Wekt veel irritatie / wrevel bij me op.
De politiek moet eens meer met elkaar samenwerken ipv tegenwerken
De politieke partijen proberen altijd oplossingen te vinden voor allerlei aanvragen die inwoners van De Mortel bezig houden.
dominantie CDA, met als slippendager Dorpspartij....geen open politiek; burgemeester die de ""Rutte-doctrine" goed beheerst
Er is aandacht voor zaken die er toe doen. Er is gewerkt aan onderhoud van wegen riolering
fietspaden. Woningbouw in ons dorp.
Er wordt niet geluistert naar wat de plaatselijke bewoners willen en alseriets voorgesreld wordt in een kant en klaar plan wordt hier door de gemeente gereageerd met uitstel
wat dan weer leid tot dat wij hier geen gebruik van kunnen maken en andere oplossi gen moeten zoeken , die we eigenlijk niet willen
Er zijn 2 partijen die de grootste meerderheid hebben in de raad. Wordt vooraf veel bekonkeld en is er al duidelijkheid wat er gaat gebeuren. Betreffende raadsleden moeten
vanuit partijprogramma stemmen en eensgezind naar buiten komen. Is heel slecht. raadsvergaderingen waren voorheen leuk om te volgen. Er is nu vooral arrogantie van de
macht!! Is heel verwerpelijk en geeft ook geen dialoog momenteel. Bevolking wordt niet serieus genomen. Ook kwaliteit wethouders is ver onder de maat.
Worden niet kritisch genoeg gevolgd door eigen partijen .( CDA en Dorpspartij )
Geen dualisme (wassen neus). Er wordt met verschillende maten gemeten en bepaalde groepen bevoorrecht. Gezondheid staat niet op 1.
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Geen idee wat ze doen en waar ze voor staan. Is politiek, zijn meestal niet zo standvastig. Waaien mee met de wind die heerst.
geen interesse in politiek
Gemeentelijke mededelingen in Gemerts Nieuwsblad is duidelijk
Gemert-Bakel staat er al hele lange financieel slecht voor en toch zie ik dat geld voornamelijk in Gemert uitgegeven wordt.
Ook is Gemert-Bakel altijd al slecht geweest als het gaat over woningbouw. Grote kavels worden voor een prikkie verkocht (halve prijs, voorbeeld Nieuwe Erven) terwijl
woningbouw voor jonge starters en ouderen zwaar onder de maat is. Neem een voorbeeld aan Boekel waar veel inwoners naar toe (moeten) verhuizen of bouwen.
had gevraagd om eens een keertje tè komen kijken naar die vuilnis belt maar er was geen interesse voor helaas
Het niet nakomen van afspraken, o.a. het multifunctioneel gebouw in de mortel om daar een gedeelte uit te verkopen.
Daar wordt ik droevig van, dat de gemeente en politiek daar in mee gaan. Als die ondernemer graag iets aan zijn eigen wil hebben prima, maar dan niet in
gemeenschappelijke ruimte van de gemeente !!
Het staat te ver van mij af om daar een oordeel over te geven
Houd me niet meer met de politiek bezig
iedereen houd elkaar de had boven het hooft .
ik denk over het algemeen de gemeente goede afwegingen maakt voor ze een besluit en met die besluiten kan het natuurlijk niet altijd iedereen tevreden stellen.
Ik heb geen goed beeld bij het functioneren van politieke partijen.
Ik heb geen idee wat ze doen, je ziet er weinig van.
Ik heb het idee dat ze goed luisteren naar de stuurgroep en proberen een oplossing te vinden voor problemen.
Ik heb last van de ego's van sommige mensen, luister en kijk naar de inwoners ipv wat jijzelf vindt
Ik heb me niet verdiept in de lokale politiek en wat ze voor elkaar hebben gekregen de afgelopen tijd.
Ik heb t idee dat wanneer je bevriend bent je verder komt
Ik hoor en zie eigenijk alleen maar iets van de politieke partijen in verkiezingstijd en in de krant.
Ik hou me daar niet mee bezig
Ik hou me daar te weinig voor mee bezig om daar een duidelijk antwoord op te geven.
Ik ken de politiek hier niet. Wij wonen hier pas sinds July 2021.
Ik merk niets van impasses. Bijvoorbeeld de aanpak van het zwembad etc. Wordt naar mijn mening goed gevoerd.
ik volg de politiek niet echt
Ik volg de politiek niet echt.
Ik volg de regionale politiek niet voldoende om hier een adequaat antwoord op te geven. Ook wil ik niet afgaan op wat mijn omgeving zegt.
Ik volg het niet op de voet maar ik hoor om me heen weinig klachten en wat ik lees in de krant denk ik dat wij niet mogen klagen met onze gemeente en met de mensen die
het besturen.
Ik woon hier nog te kort om er iets over te kunnen zeggen....
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Ik woon maar sinds kort in deze gemeente
Ik zie er zelf weinig van
Je hoort nooit iets van de politiek (bv i.v.m. opknappen van wegen)
komen niet altijd alle afspraken na
merk er weinig van.
merk weinig van politieke partijen
moeilijk te omschrijven verschillen van inzicht hou je toch maar politici zijn wel benaderbaar
Om eerlijk te zijn volg ik de politiek in mindere mate dus dan is het ook lastig antwoord te geven.
oppositie is opportunistisch: geinteresseerd in thema's die ze aan de kaak klunnen stellen.
coalitie: houdt vooral college hand boven het hoofd, niet kritisch
Politiek dringt in de Mortel door tot de stuurgroep. Daarbuiten voel ik mij niet betrokken als bewoner.
Politieke partijen hebben geen ruggegraat en laten zich door gemeentebestuur en ambtenaren manipileren. Hun deskundigheid / kennis is onder de maat om goed te
kunnen functioneren. Helaas staan in deze de beste stuurlui aan wal. Daar moet ik helaas ook mezelf toe rekenen. Maar
soms drammerige partijen
staat ver van ons af.
te veel partijen
Te weinig samenwerking tussen de partijen
De grootste partij is te overheersend
Teveel geld over de balk gooien bedrijven weg kopen 50 meter verder nieuw bouwen 2x zelde bedrijf weg kopen
teveel met beleid en te weinig met de inwoners bezig. Beter nog te anticiperen op kleine ergernissen in buurten en wijken.
Meer aandacht voor de bergen zwerfvuil en honden stront.
verschillende partijen hebben het alleen maar druk met elkaar om elkaar omlaag te halen i.p.v. samen de gemeente besturen
Versnipperde raad te veel partijen en de eeuwige arrogantie van cda
Volg de plaatselijke politiek niet zo
volg ik niet
Vriendjes politiek
We zien al zolang dezelfde gezichten in de politiek. We zouden zo graag eens allemaal frisse nieuwe jonge mensen in de politiek zien. Mensen die samen willen werken
ongeachte de politieke kleur of overtuiging. Samen sneller tot beslissingen komen en meewerken. Kijken hoe iest wel tot stand kan komen ipv altijd maar argumenten op
werpen waarom iets niet kan of mag. Zelf heb ik een onderneming in een andere gemeente en ik ervaar een groot verschil.
weinig bemoeienis met partijen. Wel in tijden van stemming.
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Wetende dat politiek heel gevoelig is want je kunt het niet iedereen goed maken; toch het volgende:
Op dit moment leeft bij de partijen de slogan bouwen, bouwen, bouwen.
Met als gevolg dat open terrein, velden, natuur ten koste van complete nieuwbouwwijken moeten wijken, verder gelinkt aan het realiseren van de nodige infrastructuur
(straten, riool,…) die ook haar tribuut eist.
Dit vernietigd nu al het karakter van een dorp, terwijl oude, sloopwaardige gebouwen gewoon blijven staan. Wetende dat er een te kort aan woonruimte is kunnen m.i. beter
de steden “de hoogte” in i.p.v. de dorpen steeds meer uit te breiden. Geen partij die het suggereert.
Verder v.w.b. de zogeheten nieuwe energieën:
Ook in onze gemeente is een actie: stoeptegel eruit, plant erin… bedoelt voor de insecten. Dat er vervolgens oppervlaktes zo groot als voetbalvelden met zonnepanelen
dichtgelegd zullen worden vind ik hypocriet.
Gebruik de daken. Oppervlaktes zat.
Geen partij die het erover heeft. Men hoort zonnepanelen en associeert dit met
wij wonen nog maar een paar maanden in Gemert-Bakel
Wonen nog maar kort in de gemeente (6 maanden) en heb me daar nog niet in verdiept.
Woon er te kort om dat te kunnen beoordelen
Woon nog niet zo lang in de gemeente
Ze dagen elkaar regelmatig uit.
Ze doe hun best naar mijn mening
Ze doen wat ze moeten doen.de een wat meer dan de anderen.Bij enkelen vraag ik me wel eens af voor wie ze er zijn:voor zichzelf of voor de gemeenschap.
Ze kiezen meer voor de partij dan voor de belangen van de inwoners en verenigingen.zeer onbetrouwbaar, enkel maar bezig met politieke spelletjes op het gemeentehuis
Zie mijn eerdere opmerkingen, verminder veeteelt, verbied landbouwgif, stimuleer wilde natuur, verbied de jacht, help wilde dieren.
Zijn niet voldoende zichtbaar voor mij en zijn te veel met elkaar bezig ipv de gemeenschap
Zitten daar mooi te wezen, en hebben geen ballen.
aangezien ik me weinig met de gemeentepolitiek bemoei en slechts op afstand volg, weet ik niet zoveel van hun functioneren.
Het is wel een mooi pluspunt dat nu iemand van ons dorp wethouder is geworden.
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Bereidheid tot het leveren van een aandeel in genoemde zaken. Voorwaarde is wel dat de weg eens fatsoenlijk opgeknapt wordt en mijn vrouw zelfstandig gebruik kan
maken van de weg.
Ik zit er niet op te wachten dat de gemeentedienst aan het begin en het einde van de straat een paar stenen uithaalt en deze vervolgens weer inlegt en klaar is kees. Ik vind
dit mijn belastinggeld weggooien. Ook zit ik er niet op te wachten dat betreffende verantwoordelijke mij aangeeft, dat ik niet moet willen, dat mensen ten val komen en
letselschade bij de gemeente komen vorderen terwijl ik alleen gezegd heb dat de gemeente toch niet moet willen, dat er mensen ten val zouden kunnen komen en de
gemeente vervolgens weleens aansprakelijk gesteld kunnen worden. Betreffende persoon heeft me mijn eigen worden, dus weer op zeer verdraaide/vervelende wijze
teruggegeven.
Ik o verweeg om me bij het programma "wordt u al geholpen aan te melden en het probleem van de weg voor te leggen. Kijken wat er juridisch mogelijk is. Op zich een p
Betrokken bij b.v. aanleg windpark en nieuwbouw
bouwen van woningen, zeer slecht ingelicht. we zouden eind juni, begin juli kunnen beginnen met bouwen.
Heb hier al personen over gebeld, klopt helemaal niet wat er afgesproken is.
Het is weer precies hetzelfde als 15jaar geleden.
In andere gemeentes kunnen ze vrij bouwen, en in De Rips stellen ze weer eisen. Zeer, zeer slecht.
Dat de lokale vvd zo tegen agrarische ondernemers is. Die liggen de zaak op te hitsen, en dat van een partij, voor ondernemers. Ze moesten zich kapot schamen!!
de communicatie tussen de bewoners en partijen is slecht
Als de politieke partijen elkaar steeds dwars zitten komt er weinig van de grond
De partijen zijn er allen voor gemert en bakel en doen te weinig voor de kleinere kernen
Leer het buitengebied waarderen hier wonen ook inwoners van onze gemeente
de focus wordt voornamelijk gelegd op Gemert en niet naar omringende dorpen
De kleine kernen krijgen nog steeds te weinig aandacht.
De partijen laten zich zelden zien in mijn gemeenschap tenzij het verkiezingsseizoen is aangebroken.
het meeste 'werk' wordt gedaan door buurtverenigingen en dorpsvertegenwoordigers.
De Rips heeft een LOG gebied gekregen, grote stallen waar de eigenaar niet bij woont, slecht voor de leefbaarheid van ons kleine dorp. Nu weer zonnepanelen en
windmolens. De Rips is het afvalputje van de gemeente!!!!
De Rips werd nogal eens gebruikt als het afvoerputje van de gemeente. De laatste tijd lijkt er wat beter geluisterd te worden naar de inwoners
De wijkagent laat zich regelmatig zien en is zeker betrokken bij ons dorp en is makkelijk benaderbaar.
de winkel is er maar 1 maar daar is mee te leven. alles is verder in het MFA en dat is nu dicht dus is er niks. Het groen is er maar niet onderhouden, parkeerplaatsen zijn er
niet in mijn straat maar wel een grindstrook. er is weinig betrokkenheid in woord en aanwezigheid maar men reageert wel snel op meldingen van misstanden.
De gemeente is vooral bezig met intern en zou met de bewoners bezig moeten zijn en het handhaven van het huidige. De ambities zijn niet in proportie of in connectie met
de werkelijkheid.
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Dit is niet nodig
Dorpen zijn niet belangrijk, alle aandacht gaat naar Gemert. Zaken waar ze geen last van willen hebben gaan naar de dorpen. LOG gebied, idee om windmolens te plaatsen.
Geen DUIDELIJK overleg met bewoners.
Er gebeurd niks voor de burger en het geld komt niet op de plek terecht waar het moet komen
Er is nu een wethouder die uit ons dorp komt. Dat maakt dat ik hoop heb dat er ook wat vaker aan ons dorp De Rips wordt gedacht en daar in geïnvesteerd wordt. Nu voelt
het vaak alsof we niet gezien worden door de gemeente. Heb ook geen idee welke partij zich nu echt voor ons dorp in zet. Ik heb het gevoel dat ze daar het belang ook
minder van inzien, omdat er geen raadsleden uit ons dorp komen.
Er mag meer gehoord worden naar de dorpelingen
Er worden knopen doorgehakt.
er wordt weinig aandacht aan de Rips besteedt. Vaak alleen gebruikt als het over stallen en windmolens gaat. (soort afvoerputje van de gemeente)
gaat niet om de partijen maar wat ze met elkaar voor elkaar weten te krijgen
Geen idee wat de politiek voor het dorp doet, zie ze zelden.
Heb het idee dat ons dorp altijd achteraan sluit met ALLES.
Ik ben er niet meer aan blootgesteld sinds ik naar het gebied ben verhuisd.
Ik vind dat ze te weinig doen voor de kleine kernen. Vooral de Rips blijft erg achter met woningbouw.
In de Rips zijn ze al bijna 20 jaar bezig om meer te bouwen er is nog bijna niets gebeurd waarom weer bouwen in een strakke lijn langs de paterslaan waarom geen
woonwijkjes in eigen steil in andere dorpen kan dit wel waarom worden wij weer achtergesteld
in de Rips is mindervraag voor woning bouw van buitenaf omdat wij hier zeer veel last hebben van stank vliegen en fijn stof overlast dank zij het L.O.G. te danken aan
varkens overlast en dan wil men nog sommige bedrijven vergunning geven voor uit te breiden dit alles te danken aan het CDA
In ons dorp laten de partijen zich niet of nauwelijks zien.
Incident management en vervelend taalgebruik in de raad, geen voorbeeld.
Laten zich nogal beïnvloeden door personen
Leden van het dorpsoverleg doen dit vooral uit eigenbelang.
Merk weinig van de politiek hier binnen het dorp
onduidelijk wat de daadwerkelijke invloed is van een bepaalde partij op het besluit.
Onvoldoende aandacht voor de urgentie van leefbaarheid. Al jaren vertrekken jongeren uit het dorp omdat er geen bouwplan ligt en er geen mogelijkheid is om te blijven
wonen. Het beleid lijkt meer op een uitsterf constructie.
Opgezadeld worden met een loggebied waarvan de eigenaars elders wonen, wij de lasten zij de lusten. Mooie beloftens dat we daar leefbaarheid voor terug zouden
krijgen??? allemaal loze beloften.
Politiek is onzichtbaar in de kleine kernen.
Politiek moet beter luisteren naar de mensen.
Politieke partijen zijn er allereerst voor de gemeente en niet voor de Rips dat zag je goed bij de laatste discussie over windmolens.
Regelmatig op de hoogte via weekblad, daar lees ik dat ze zich gard maken op politiek niveau voor leefbaarheid
Pagina 138 van 222

Vraag 19
Vind het lastig om iets over het "functioneren" van de politieke partijen te vinden. Mijn verwachten (wens) zou misschien meer pro De Rips zijn (zeg ik als inwoner van De
Rips).
voer actie tegen heropening vliegbasis de peel! kom op en maak een vuist als gemeente, ondersteun de burgers en bescherm!! met alle natuur die we hier nog hebben ,
iedereen praat over een beter klimaat, minder stikstof/co2 uitstoot boeren moeten allerhande aanpassingen doen, hoe kan het dan zijn de defentie notabene boven nature
2000 gebieden wil gaan heropenen! het is gewoon tegek voor woorden dat dit uberhaubt een overweging is!!. kom als gemeente op. en stop de plannen voor deze mogelijke
heropening!. wie wil hier straks nog wonen? er is al genoeg overlast van vliegbasis volkel. er zijn ruim 70 f16 jacht vliegtuigen. daar komen ruim 30 f35 voor in de plaats.
waarom heropenen terwijl er juist de helft minder vliegtuigen voor terug komen? stop deze waanzin en houd het leefbaar voor mens & dier/natuur.
We hadden 1 raadslid uit onsdorp inde raad (hebben we totaal niks aan gehad) is nu wethouder geworden ( we hebben er nog niks aan) dus ons dorp is zeewier slecht tot
niet vertegenwoordigt indegemeenteraad en dat is een slechte zaak
Wel meer luisteren en vragen naar de bewoners ook in het buitengebied.
Wij hangen aan de laatste mem!
Ze gebruiken Elzendorp en de Rips als Afvalput
Zie ze nooit, vaak geen tijd bij vergaderingen, alles voor Gemert, we hangen aan de achterste mem
bewoners zouden meer betrokken moeten worden bij belangrijke beslissingen
de juiste mensen op de juiste plaats .tevreden
De politiek concentreert zich vooral op de grote kernen van de gemeente.
de samenwerking is beter geworden dankzij de burgemeester
Doen maar wat.
Er gebeurd heel weinig. soms veel te veel bureaucratie. Laat wijken veel meer meedenken. Durf los te laten
Er is relatief weinig zicht op de politiek in de gemeente. Ik krijg wat mee uit de dagbladen maar ken het beleid niet.
Er wordt teveel naar de eigen principes en stokpaardjes gekeken en te weinig naar samenwerken voor een gezamelijk doel
geen interesse
Handjeklap onder elkaar. Men zit er doorgaans voor eigen gewin. Dit is al jaren zo
Hebben hier geen mening over, omdat wij hier pas 3 maanden wonen.
het CDA beloofde voor de verkiezingen van alles voor de burger, maar er is alleen maar aandacht voor de (stoppende) boeren.
Het is altijd weinig begrip voor elkaars standpunten
Hier hebben we niets van gezien bij de laatste verkiezingen
Hierop kan ik eigenlijk geen antwoord geven maar je ziet en hoort ze niet!!!
Wat ik heel vervelend vond is dat we in ons dorp ineens hoorde dat het plan was om windmolens en een zonnepark tussen Elsendorp en de Rips te plaatsen. Hier wisten we
niks vanaf!!
Hou het niet echt bij
Ik ben niet echt bezig en bekend met wat de politiek in gemert-bakel doet.
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Ik heb geen idee wat ze allemaal doen. Hou me er niet zo mee bezig. Dnk dat alles wel redelijk goed gaat.
Ik heb weinig informatie w.b.t. de politiek in de Gemeente Gemert-bakel.
Ik houd de koppen in het Gemerts nieuwsblad bij, bij interesse lees ik ze
Ik moet het hoofd veel te vaak laten rusten. Dus volg maar een deel van het nieuws.
ik weet er niets van b, ik ben weinig thuis wegens werk
in een coalitie moet je altijd compromissen sluiten dus kunnen partijen nooit waar maken om te doen wat ze allemaal willen
Ja jullie hebben het steeds over steun de locale ondernemers maar als jullie als gemeente iets moeten doen komen ze van alle windrichtingen maar NIET uit de gemeente
zelf.
Je hoort en ziet ze nooit
Luisteren slecht naar hun inwoners
ons kent ons dus we weten wel wie wat doet / kan
over het algemeen tevreden vindt soms dat enkele mensen uit frustatie in de politiek zitten
Politiek is niet mijn favoriet gebeuren.
Politieke partijen moeten het bestuur controleren en niet zelf willen besturen of al oordelen voordat het bestuur het beleid heeft uitgestippeld. Het is van de zotte dat
politieke partijen een rechtszaak aanspannen tegen B&W en dat er partijen zijn die zich druk maken over de enigste varkenshouder in Gemert terwijl in de kerkdorpen meer
varkensbedrijven binnen een straal van 700 meter van de kom liggen. Hier hoor je deze partijen niet over. Vreemde spelletjes.
Ze moeten meer opkomen voor de bevolking en zorgen dat er bouwgrond is in de dorpen.
Soms mis ik daadkracht bij besluitvorming, door sneller beslissingen te nemen kan veel tijd en geld bespaart worden.
Specifiek over de politiek? Daar verdiep ik me niet zo in, ik heb genoeg aan mezelf om me in te verdiepen...
te veel weerstand tegen agrariers
Vooral partijen die vaak ongegrond tegen de agrarische bedrijven aan schoppen en de bevolking tegen elkaar opzet.
We wonen hier nog geen jaar en hebben bij de laatste verkiezingen weinig gemerkt van de politiek in Elsendorp
weinig betrokkenheid in mijn omgeving
Weinig constructieve bijdrage.
weinig inzicht in het functioneren van partijen.
Afrekenen met de vriendjespolitiek van weleer en verscheidene politieke partijen gaan steeds meer van start met kritische partij vertegenwoordigers
Als er dingen gevraagd worden word er niks mee gedaan bv skatebaan hondenveld
Ben niet geïnteresseerd in de politiek ,ze zijn niet consekwent.
Cjg mag dichter bij de mens komen te staan.
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De meeste doen alleen wat ze zelf willen.
Ze houden alleen rekening met mensen tegen verkiezingen
Zelfs bomen die veel overlast geven moet je 3 jaar op wachten of ze wel of niet gekapt worden
Is dat rekening houden met de kiezer.????
Denken alleen aan zich zelf CDA.
geen
Geen concreet beleid te weinig aandacht voor problematiek in de omringende dorpen
Geen inzicht in.
heb er weinig of niks mee van doen
heb geen interesse in politiek
Heb het idee dat vooral de omliggende dorpen geofferd worden voor Gemert zelf.
Windmolens, zonneparken, stankoverlast , vliegbasis weer open, slecht onderhoud gras en wegen.
iedere partij moet zichzelf 'verkopen' op hun eigen manier.
persoonlijk wil ik dit niet opgedrongen krijgen door overheersende personen.
Ik ben niet voldoende betrokken bij de gemeentelijke politiek om hier een beargumenteerd antwoord op te kunnen geven.
Ik volg het te weinig om het te kunnen beoordelen.
ik weet bijna niets van politiek
Kijk eens in de omliggende dorpen/steden wat er wordt gebouwd om de jeugd in het dorp of in de stad te houden, hier gebeurt helemaal NIKS
kleinere dorpen komen altijd achterop behalve als er ergens ellende geplaatst moet worden of worden neergezet dan staan de kleinere dorpen voorop.
want in gemert zal er nooit iets gezet worden zoals megastallen en dergelijke.
Onvoldoende duidelijk waar ze voor staan, inconsequent, incidentbeleid
ver van mijn bed show
weinig daadkracht
gaat te veel over personen en niet over doelen
Verstuurde mails niet beantwoorden
Voldoende partijen, en informatie via o.a. weekblad
Wanneer je geïnteresseerd bent in de ontwikkelingen van de gemeentelijke politieke partijen, zijn er voldoende mogelijkheden om dit bij te houden.
Weinig zichtbaar
Kleine dorpen worden maar weinig meegenomen in programma
Willeke van Zeeland doet het goed voor De Rips in de gemeenteraad
Woon niet zo lang in Gemert om dat inzicht te hebben.
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Vraag 24. Welke beleidsideeën of -initiatieven, waarbij u zelf betrokken bent of wilt worden, wilt u de gemeente meegeven?
aandacht voor verbetering groen voorzieningen zoals parken , groenstroken in de straten en bermen.
Meer samenwerken met Waterschap en Natuur verenigingen om de kwaliteit van ons locale groen te verbeteren
Meer aandacht voor initiatieven voor verbetering kwaliteit van leven en gezondheid van ouderen, denk aan intensievere samenwerking met
bestaande organisaties ( Zorg Cooperatie)
Afbouwen intensieve veeteelt. Herontwikkeling agrarisch land naar groen en/of ruim opgezette woonwijken.
Afvalverwijdering
Verwijdering reclameborden op trottoirs
Overlast plaats terrassen voor voetgangers (te weinig loopruimte
Plaatsing bomen op Ridderplein
Als er hulp wordt gevraagd dat er iets meegedaan wordt. Niet net zoals in de Presidenten wijk waar bijv Burg Rietmanstraat een eigen werkgroep opricht
en vervolgens niks meer horen
ben nergens bij betrokken
Ben nog nooit tegen problemen aangelopen, dus lekker doorgaan zo.
Beter en eerlijker overleg.
Betrek de inwoners eerder bij beslissingen in hun buurt als er bv. uitbreiding van varkensstal op stapel staat, vooral met het oog op de volksgezondheid
en de overlast door stank die ongetwijfeld zal komen ,want daar hebben we nu al last van als de wind uit het oosten komt, dan kun je binnen gaan zitten
omdat zo stinkt.
Bewoners mee laten denken.
Ze maken plannen en wordt gepresenteerd en kan niet meer bijgesteld worden...
bewoners worden wel betrokken maar voelt meer als moetje. er wordt niet geluisterd naar wat inwoners willen. veel wordt geregeld door grotere
partijen waaronder vastgoedondernemers die vervolgens bepalen wat er gaat gebeuren. En de gemeente laat dit toe
Busverbinding met Eindhoven moet in stand blijven. Opstapplaats Past. Poellplein mag niet verdwijnen.
Buurtverfraaiing en leefbaarheid
Centrum afsluiten voor verkeer in de weekenden
Culturele/ kunstzinnige initiatieven.
Dat er in ieder geval een bibliotheek blijft
Dat ze beter moeten luisteren naar de bezwaren die er gemaakt zijn.
De eerder in deze enquête genoemde opmerking is hier ook van toepassing.
De gemeente moet meer gaan kijken naar wat er nodig is in buurten en moet zorgen dat het woningtekort opgelost wordt. Misschien door het mogelijk
maken van meer seniorenwoningen en meer koopwoningen
De rondweg (zuidom)
Het bouwbeleid (nu wordt er veel gebouwd ten koste van groen en natuur)
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DE WET HANDHAVEN
Doe iets aan de leefomgeving Krengelhoek, Kruiseind. Ik ben het onkruid en de bouwhekken goed zat. Stankoverlast 's avonds soms enkele.
Doet er niet toe, er wordt toch niets mee gedaan.
Duurzaamheid hoog op de prioriteitenlijst zetten.
Een beter skatepark voor de jongeren, meer nieuwbouw speciaal voor starters.
Een burgerplatform met afvaardigingen uit de diverse woonkernen en wijken zodat je mee kunt denken en brainstormen over ideeën en draagkracht
kunt genereren in je eigen leefomgeving.
Er komt alleen geld in het laadje door werkende mensen, geef die mensen meer mogelijkheden zich te vestigen op een betaalbaar industrie/bedrijven
terrein
Er zijn weliswaar allerlei initiatieven voor migranten, maar veel te weinig voor eigen jeugd en bevolking
evenementen op de schatert
Ga eerst informeren in wijken of buurten alvorens men voor grote projecten vergunning geeft voor bebouwing
Geen, Maar ik waardeer het zeer zoals de gemeente Stichting Schoon Gemert-Bakel voorziet van kwalitatief goed materiaal.
Gemeente moet meer luisteren naar de burger en niet naar eigen belang handelen.
Gezonde leefomgeving, klimaat en milieu op de 1e plaats
Groener milieubeleid, durven om stelling te nemen.
Groenvoorzieningen en opsmuk in lente en zomer. De gemeente doet hier niets aan!
Handhaaf de betrokkenheid van VVN bij de gemeentelijke veiligheids intiatieven op verkeersgebied.
Handhaven/ controleren/ beboeten bij overtredingen (vernieling, snelheid, afval, milieu, hondenpoep e.d)
Help ondernemers meer of kom zelf ook met oplossingen ipv alleen maar zeggen dat iets niet kan of mag.
Herinrichting Centrum, ib. komweg en de consequenties
Het bekijken van de mogelijkheden voor alternatieve woonvormen zoals prefab containerwoningen om vooral starters een kans te geven op de
woningmarkt zodat zij niet 8 jaar op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning of waarbij ze genoodzaakt zijn om voor 1000 euro per maand in een
huurhuis te zitten en niet meer kunnen sparen voor een eigen huis.
Zie voorbeeld: https://www.zeecontainerwoningen.nl
het denken over de huisvesting voor ouderen lijkt een ondergeschoven kind.
Het initiëren van de bouw van een nieuw zwembad wat helaas niet plaats heeft kunnen vinden.
Het niet communiceren met de mensen of reageren op mails als je iets vraagt aan een medewerker (dit geldt niet voor alle afdelingen, maar vooral de
afdeling voor vergunningaanvraag.
Het onderhouden van de fiets en wandelpaden in de gemeente Gemert-Bakel
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Het valt mij op dat de gemeente steeds meer de verantwoordelijkheden bij verenigingen en andere vrijwilliger organisatie neer legt. Daarom wil ik de
angst uitspreken dat dit ten koste zal gaan van de bereidheid van van vrijwilligers.
Het is immers een behoorlijke verantwoording om je als vrijwilliger in te zetten voor voor een hobby, die (vrijwillige) verantwoording met zich
meebrengt. Dit is geen kritiek, maar ik wil dit, als vrijwilliger wel vernoemen.
Ik ben altijd bereid om hierover in gesprek te gaan en ik denk ook zeker dat ik gezien mijn ervaringen in deze gemeente een positieve bijdrage kan
leveren.
Ik geef mijn ideeen en tips via mail, gesprekken met ambtenaren of collegeleden op persoonlijke titel als ervaringsdeskundige door . Vooral op gebied
van Monumentenzorg, verkeer en mobiliteit. Soms openbare ruimte.
Ik geen.
Ik heb hier niet veel mee vandoen, vandaar mijn keuze
Ik hoop dat er snel meer betaalbare starters woningen komen in de gemeente Gemert-Bakel.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik pas een paar jaar in de gemeente woon. Ik ben niet betrokken bij initiatieven en ken ook niemand die dat is waardoor ik er
ver van af sta.
Ik zou deze vraag serieus willen invullen als ik ook maar het geringste vertrouwen had dat er iets mee gedaan zou worden.
Ik zou graag zien, dat de buurt betrokken wordt in het verkeersveiliger maken van verschillende "onveilige" situaties in de gemeente.
in sommige gevallen vind ik de gemeente te veel afhankelijkheid zoeken met bepaalde instanties. Terwijl je zou moeten spreiden en niet alles op 1 of 2
bedrijven/instanties inzetten
Knap de groeskuilen asap een keer op aub.
Laat ambtenaren zich verdiepen in wat er echt speelt in de gemeente en niet hun ,, onderdanen” op pad sturen , die dan moeten luisteren naar hun ,,
opperhoofd.
Laat de lucht, de levensader voor mens en dier, niet verder verpesten door het houden van veel te veel dieren. Ook het drinkwater en de grond worden
daardoor vergiftigd, daar worden onze kinderen en kleinkinderen straks mee opgezadeld.
loslopende katten inperken en afval op straat gooien gaan bestraffen
Luister meer naar de bewoners. Met bewoners, niet over hun hoofden heen. Kijk bijvoorbeeld naar het gedoe met de Levgroep.
Luisteren naar de inwoners dan hoeven die geen stappen te onder nemen tegen de gemeente
Maak je als gemeente sterker tegen bebouwing van de waardevolle groene ruimtes in de dorpen.
Zorg voor bouw van kleinere, betaalbare woningen ipv de grote vrijstaande woningen die nu overal worden gebouwd.
treed handhavend op tegen illegaal in (agrarisch) gebruik nemen van gronden.
Meer (particuliere) aktiviteiten/initiatieven van jongeren stimuleren.
Meer doen aan wijkraden in Gemert dorp.
ik gevoel bewoners doorbreken
Meer laadpalen
Woningbouw niet te kosten van recreergebieden
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Minder vee in onze gehele gemeente zodat we in een schonere lucht kunnen leven. Er is te weinig aandacht voor de gezondheid van de inwoners.
Behoud en uitbreiding van het groen en de natuur. Goed onderhouden fietspaden in de gehele gemeente.

Gemert

Minima- en vluchtelingenbeleid moet beter in de toekomst. Niet vanachter het bureau, maar in de wijk en bij initiatieven zelf. Kom eens kijken terplekke.
Nieuwe bouwplannen
om eens goed te kijken naar problemen ivm parkeer gelegenheid
Overleg over veranderingen in onze omgeving
Parkeer probleem
parkeren; luisteren naar mensen die in de buurt wonen, niet puur afgaan op gemeente-ambtenaren die slechts 1 moment komen kijken en dat meetpunt
als uitgangspunt nemen.
promoten van de bijzondere geschiedenis en heritage kan meer aandacht aan besteed worden voor de inwoners zelf alsook voor het aantrekken van
toeristen
Regels eerst bekijken, dus kijken denken, doen
Soms wel soms niet, af en toe lijkt het wel achterkamertjes politiek
Stop intensieve veehouderijen!
Stop met megastallen. Kom afspraken na. Activiteiten horen op het ridderplein thuis.
Stukje slordig werk. Op de presentatie avond van de herinrichting van onze buurt waren de verkeerde plannen op tafel gelegd. Dit vind ik echt zeer
onprofessioneel en erg slordig.
Te veel gemotoriseerd verkeer in het centrum van Gemert, mede door sluipverkeer om de drukke rotonden te vermijden.
Theater en muziek initiatieven
Toerisme bevordering middels vvv winkel met meer ruimte voor beleving om de rol als gastvrij punt te kunnen verbeteren
toezicht op verbeteren van leef- en luchtkwaliteit. Gemert is en blijft omringt door enorme grote veestapels.
Verbouwing blokhut scouting
Verduurzamen van de gebouwde omgeving binnen de gemeente.
Verkeersveiligheid verbeteren.
Parkeerprobleem oplossen.
Stoppen met vergunning verlenen voor uitbreiding van de intensieve veehouderij.

Gemert

Vermindering veestapel, groener maken van de gemeente, geen windmolens en zonnepaneelweiden maar alleen zonnepanelen op daken van woningen
en bedrijven, veeteelt grotendeels omzetten naar openlucht tuinbouw, inkomensongelijkheid verminderen, kasteel gedeeltelijk een sociale bestemming
geven (het lijkt nu uitsluitend een elite-bestemming te krijgen die afstotend werkt op de gemiddelde burger), stimuleren van ondernemers die waarde
creëren en niet alleen 'vluchtige diensten' leveren, voorloper zijn in de welzijnseconomie (en dus het neokapitalisme loslaten).
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Vernieuw Gemert Centraal tot een kanaal dat alle doelgroepen aanspreekt. Verover je plek in de digitale wereld om voor de Gemertse jeugd bereikbaar
te blijven.
En versnel trajecten voor het uitgeven van bouwgrond.
Voetgangers in het verkeer zoals eerder beschreven.
Wandel is wat vaker door Gemert en bekijk is naar bepaalde plekken waar gewoon aandacht aan gegeven moet worden of kan worden .
We hebben in de loop der jaren genoeg aangegeven en er is nooit niks mee gedaan of alles is afgeketst
Weet niet
Zaken als het instellen van een jongerenraad / jongerenplatform, inrichting openbare ruimte, behoud van het karakter van het dorp.
zorg voor een gezond en duurzaam leefklimaat. Ook als dat betekend dat er geen megastallen mogen worden gebouwd.
Het is niet meer van deze tijd om zakelijke belangen voor gezondheid te laten gaan. Ook als dat betekend dat eerdere toezeggingen ongedaan moeten
worden gemaakt. Zonder gezonde inwoners is er geen Gemert_Bakel
Zorg voor een jeugdsoos,iets dergelijks voor jongeren
Zorg voor goede bereikbaarheid van (open) zwemwater.
Nederheide is zeer beperkt toegankelijk, nabijgelegen uitbater wil daar naar mijn mening
zo min mogelijk gebruikers , muv zijn eigen klanten.
Aanpassen straat
afsluiten dorpsstraat.
onnodig dat er een MFA komt is geld verspilling!!!
Als er nieuwbouwplannen komen iedereen gelijk behandelen waaronder verenigingen en sportclubs
en aanbestedingen elk bedrijf gelijke kansen bieden
Andere bestuurscultuur
behandel ieder dorp gelijkwaardig en begin niet altijd met vernieuwing in Gemert , en de rest komt wel een keer.
Beloon de mensen die op allerlei gebied wel behulpzaam zijn.
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Betreffende de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied is de gemeente totaal niet gebaad bij het strak hanteren van kwaliteitskaders en
beeldkwaliteitsplannen. Men dient ook de reële kant niet te verliezen.
Met name op het aspect landschappelijke inpassing is het met de gemeente een ramp om te werken. Dit heeft alles te maken met mevrouw Doumna die
hierbij de touwtjes in handen heeft. Iedereen klaagt daarover, maar gemeente doet hier niets aan. Hoe reëel is het bijvoorbeeld als reeds aan alle
kwaliteitseisen wordt voldaan steeds meer en meer te eisen.
Daarnaast zie ik nu in het buitengebied monumentale boerderijen verpauperen omdat de gemeente niet praktisch en reëel mee wil denken in verbouw
en herbouw processen. Dit komt het buitengebied totaal niet ten goede. Immers daardoor blijven deze boerderijen leeg staan en komen deze te
vervallen. Daarnaast is het van de gemeente ook niet altijd reëel om bepaalde eisen te blijven stellen omdat dit financieel ook nog haalbaar moet zijn.
Waarom kijkt men als geme
Bij beslissingen mensen in een eerder stadium betrekken alvorens beslissingen worden genomen .
De praktijk niet uit het oog verliezen.
Bij bouwactiviteiten in onze directe omgeving
Burgerparticipatie per kern
centrumplannen in alle dorpen verdienen veel aandacht. Onderhuids veel kritiek. Een goed systeem bedenken voor volksraadpleging waardoor men
zeker weet dat de plannen breed gedragen worden.
De bouwmogelijkheden en meer initiatief voor mensen die zelf willen bouwen in plaats van alles als projectbouw in te zetten. Maak de nieuwe
woningbouw waarbij mensen zelf zaken kunnen beslissen en op pakken, zodat ze minder afhankelijk zijn van een (te) dure aannemer die alles regelt.
De dorpstraat zou vrij zijn van vrachtverkeer.....
Daar rijden heel wat meer vracht door heen als alleen bestemming verkeer....
De leefbaarheid- in de ruimte zin de woord- mede vormgeven.
Denk evenredig aan alle gemeentelijke dorpen, dat mislukt nogal eens.
Dorpskern bakel
een politie post/bureau ook in Bakel
Eens praten met de bewoners van de kanthoeve,i.p.v.ons als vogelvrije behandelen.En ons niet behandelen als tweedehands burgers.
Extra ontsluitingsweg voor Neerkakker richting Dakworm ivm nieuwe wijkt
fietspaden in Bakel
sporthal Bakel
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Ga op een verantwoorde manier met geld om en gebruik alleen geld daarvoor wat echt er toe doet.
Altijd komen ze geld tekort.
wij als burger moeten bij betalen. Als je het geld niet hebt moet je het ook niet uitgeven.
Wel moet het geld waar het voor bestemd is , daarvoor ook gebruiken en niet gebruiken als extra om het teveel uitgegeven geld aan te vullen!!!1
Geen duidelijk duurzaamheid (klimaat) beleid en zeker invulling daarvan.
Meer mbt energietransitie
Meer terughoudend met sproeien in de landbouw ( veeeeel betere waterhuishouding) o.a. ivm verdroging van onze overgebleven natuur !
Geen.
Graag meer aandacht voor het milieu, met name waar het de intensieve veeteelt betreft.
Het is voor mij onbegrijpelijk dat er gesproken wordt over vermindering van de veestapel en voor de afbraak van stallen subsidies worden gegeven,
terwijl we in de gemeente op veel plaatsen nieuwe stallen gebouwd worden.
Het legaliseren permanente bewoning op de Kanthoeve
Het mogelijk maken om permanent te verblijven op De Kanthoeve. Ik ben als ervaringsdeskundige zeker van meerwaarde als ik hierbij betrokken zou
worden.
het oplossen van problemen van stank en gezondheid veroorzaakt door de landbouw;
het tegengaan van de overlast van frequent overvliegende vliegtuigen van Eindhoven Airport;
het tegengaan van de heropening van vliegbasis de Peel (de heropening zal zeer grote impact hebben op de leefbaarheid van Bakel, naast de al
bestaande overlast door de landbouw en van de overvliegende vliegtuigen);
ik ben er niet voor dat er behoeftes gekweekt worden ,terwijl het nut ervan vaag is.
Ik vind dat de gemeente ook moet durven te zeggen dit plan gaat niet gebeuren.
Verandering van het kerkplein in Bakel, lijkt wel een pret- pakket.
Is volgens mij helemaal niet nagedacht over onderhoud en hoe het er over een jaar uit zal zien
Vervuiling, hangplek, geen parkeer mogelijkheden, het niet goed kunnen onderhouden,
op wiens bordje komen de onderhoudskosten te liggen????
In standhouden FUSE op huidige lokatie
infrastructuur, wegennet en groenvoorzieningen
Jongeren en arbeidsmigranten meer betrekken bij ins groene leefgebied.
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Kleinschalige duurzaamheidsprojecten per buurt.
Opstarten en ondersteunen van duurzame circulaire landbouw.
Voorsorteren op de toekomstige golf aan ouderen in de gemeenschap door kleinschalige wooninitiatieven voor ouderen te stimuleren.
Starterswoningen stimuleren en betaalbaar maken.
Laat het centrum zoals het is , domme geld verslindende ideeën. Wie draait daar weer voor op?
leefbaarheid, aantrekkelijkheid van de dorpscentra, aantrekken mensen van buiten de gemeente, sfeer en activiteiten, genereren van (dag)toerisme.
Luister echt.
Luister niet altijd naar dezelfde mensen, die spreken voor eigen parochie. Probeer nu eens andere mensen te benaderen, waarschijnlijk krijg je een heel
ander geluid. Ga de straat op en vraag is aan mensen wat ze ervan vinden. Maak contact!
Maak beleid ideeën of initiatieven inzichtelijker voor iedereen in de desbetreffende gemeente.
Misschien zijn sommige ideeën of initiatieven toch mogelijk als er meer draagkracht is vanuit de bewoners.
Maak een plan met de bewoners van de Wilgenroosstraat. Doe eens iets voor ons. Wij (enkele bewoners) vegen, blazen en schrobben ons suf. Ook het
grasveld proberen we autovrij te houden.
meer aandacht voor natuur. er worden bijvoorbeeld veel bomen gekapt en ik betwijfel ten zeerste of voor elke gekapte boom er wel herplant wordt.
Meer bloemperkjes etc
En de grote oude bomen weg
Meer doorstroom woningen voor senioren zeker in Bakel.
meer leefbaarheid in de dorpen en geen geldverslindende plannen die nergens toe leiden, meestal bedacht door dure consultants uit het westen
Meer vrijheid aan de kernen om zaken te mogen organiseren , verminder de bemoeizucht van de gemeente! Te conservatief
Mijn mening: minder woningbouw. Behoud het groen, de ruimte en de rust.
mogelijk heden recreatie permanente bewoning . subsidies , versoepeling voor een stal of tuinhuis , dakkapel of afdak etc
niet iedereen wil voorop staan met zijn mening deze worden niet gehoord. degene die gehoord worden zijn meestal dezelfde mensen die overal
heengaan.
OJC behouden
Kijk naar de jeugd, houd het voor hen ook een leefbare gemeente
om goed koperen huizen neer te zetten voor gelijkvloers te wonen
Om het centrum van Bakel voor doorgaand verkeer te ontlasten zou er eens actief naar oplossingen in de vorm van een rondweg gekeken kunnen
worden.
Onderhoud speelgelegenheid in de buurt
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onkruid wieden
afval opruimen
Oplossing voor problemen rondom permanente bewoning en arbeidsmigranten....
Optimaliseren molengebied Bakel
Passende Uitbreiding sporthal Kt Zand voor gebruikers sporthal de Beek
opvang van arbeid migranten, daar is niks voor, terwijl de gemeente ze wel wil hebben in de gemeente, maar het liefs in het buitengebied zodat ze er
geen last van hebben. Dan kunnen andere mensen het oplossen.
Ouderenzorg, vereenzaming, isolement
Parkeergelegenheid, o.a ook laadvoorzieningen voor elektrische auto’s
Plan Neerakker fase 2 zou al eind 2019 beginnen hebben herziene plannen gezien er daarna niets meer gehoord of gezien.
Als ik nu kijk in bestemmingsplannen is hier niets meer over te vinden
Pop up centrum Bakel
proberen om betere planten te planten en om te zorgen dat deze goed verzorgt worden of door de gemeente en als dat niet kan de bewoners de spullen
te geven zodat deze door de buurt zelf kunnen worden onderhouden. in mijn straat zien de kleine tuintjes er mooi en verzorgd uit maar wat de kleine
perkjes van de gemeente worden slecht bijgehouden en zien er niet uit.
Realiseren nieuwe woningen
Redelijke balans houden tussen diverse kernen.
RES.
schoonhouden van de omgeving.
In het buitengebied van Bakel richting Deurne ligt veel (zwerf)afval.
soeplesse in veranderen van winkel naar woonruimte, om leegstand te vermijden en woonruimte te creeren
Transparantie over centrumplan bakel
Uitbreiding van stallen en overlast intensieve veehouderij
veel meer naar de inwoners luisteren,
en dan daar ook werkelijk naar handelen,
dan krijgen we van zelf meer vertrouwen ..
en dan is bereidheid om mee te denken , of doen,
ook aantrekkelijker,
is mijn mening.
Verbeteren verkeersveiligheid kerksedriessen
verkeersveiligheid
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Vernieuwen van het centrum van Bakel.
Beschikbaar stellen van (zelf)bouwkavels in de gemeente Gemert-Bakel en specifiek in Bakel.
Bouw van nieuwe woningen in de gemeente Gemert-Bakel.
Wanneer gaat de gemeente stoppen met geldverslindende verkeersmaatregelen in de Schoolstraat in Bakel?
Wegenonderhoud in ruime zin.
wij zijn zeer betrokken geweest in de aanleg van de golfbaan de stippelberg. ook nu als er zaken zijn kan dit prima besproken worden.
Windmolens, zonnevelden, behoud groen en rust, herintroductie welstandscommissie, grens aan megastallen, .......
Woonbeleid voor ouderen. Er is in Bakel weinig aanbod voor de ouderen wat betreft woningen.
Er wonen ontzettend veel zelfstandige ouderen die best wel een passende woning willen maar hiervoor is geen planning.
Dit belemmert ook de doorstroom voor woningaanbod voor jongeren
Zie vorige antwoord
Zorg ervoor dat de binnensport gelegenheid niet aan veel afbreuk onderhevig is o.a. doordat er nu groen licht is voor de MFA waaraan een vrij wel zekere
opoffering van sporthal de Beek hangt.
zorg voor milieustraat
behoeftes mbt bouw woningen op maat , in ons geval seniorenwoningen
besteed ook aandacht aan de dorpen buiten gemert en bakel. Niet via het dorpsoverleg; die praten mee met de gemeente en vertegenwoordigen niet de
mening van het dorp
Bouwplannen
Buitengebied en energietransitie
De inwoners zijn ook wel hypocriet: ze klagen al jaren b.v. meer senioren woningen , en als ze er zijn, moeten makelaars leuren ze om de verkocht te
krijgen.
De vraag naar huurwoningen blijft maar steeds terug komen , toch zie ik dat en maar weinig of geen van deze woningen gebouwd worden. Of zijn de
inwoners hier ook hypocriet???
Decibels omlaag bij buitenactiviteiten en sluitingstijd. Geen heropening van vliegbasis de Peel, minder vliegtuigen, minder recreatie en toerisme, overlast
aanpakken. Minder activiteite naar het buitengebied, in het centrum. Buitengebied stimuleren voor familiebedrijven in landbouw. Minder digitaal, meer
persoonlijk, minder gegevens in pc.
denk ook aan starters die in het eigen dorp een eigen bedrijf/winkel willen starten
doe wat aan die hondenpoep
Eerlijkheid????????????????
Elk idee wat wordt aangedragen is als zaaien op dode grond. Dus totaal geen zin
Ga luisteren naar de omgeving en los iets op.
we kunnen niet blijven praten.
Geen bebouwing in het duitengebied
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Heropening vliegbasis de peel
Het heropenen van vliegbasis de Peel. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid . Tot op heden blijft stellingname van Gemert Bakel uit. Het
gemeentebestuur moet aangeven of ze voor of tegen zijn zodat de inwoners weten of ze gesteund of tegen gewerkt worden in hun standpunt.
Leefbaarheid, woongenot, en toekomstbestendigheid van de gemeente hangt af van het standpunt van de gemeente. Daarnaast is het beleid m.b.t.
Ruimtelijke ordening te ver doorgeschoten in formaliteit. De gemeente moet in dienst staan van haar inwoners en kijken naar wat mogelijk is binnen de
geldende wet en regelgeving i.p.v. alles juridisch dicht te timmeren met als argumentatie dat men niet anders kan. Ik heb dit zelf ervaren en zie dit ook
in mijn omgeving.
Het is alleen in Gemert en Bakel , de andere
Dorpen hangen er maar wat bij
Horecagelegenheden
Ik heb me de afgelopen 5 jaar ingezet voor de speelvoorzieningen in het dorp. Omdat wij in het kerkdorp dit zelf in een organisatie/werkgroep hebben
vormgegeven lijkt het wel alsof dit voor ons dorp negatief heeft uitgepakt. Na de voltooing van dit 3-jarige traject zie je op andere plaatsen in de
gemeente wel speelvoorzieningen aangelegd worden, met een toereikend budget, waarbij geen werkgroep actief is. Dit wekt (voor het gevoel)
ongelijkheid op.
Ik heb me nog niet in deze gemeente verdiept, Ik woon hier pas twee en 'n half jaar.......
Ik wordt graag betrokken bij initiatieven gericht leefbaarheid, goede wegen rond de dorpen en niet er doorheen, aandacht voor milieu, natuur, horeca,
duurzaam ondernemen.
Ik zou graag betrokken worden om mijn mening of ideeen te geven om de jeugd na schooltijd iets te kunnen bieden dat ze lekker ergens iets buiten
kunnen doen bijv een skate baan of een pumptrack en niet binnen zitten achter een tablet of telefoon
Inmiddels zit ik op 40min en op 35%. Komt niet in de buurt van de voorziene tijd voor deze vragenlijst. Deze sla ik over.
Leefbaarheid centrum Milheeze en Bakel. Belangrijk dat dit spoedig opgepakt wordt, zodat de leefbaarheid blijft. Niet alleen ideeën maar ook de
uitvoering.
Let op de vergrijzing, vooral de huisvesting.
Luister naar de buurtbewoners als ze iets te klagen hebben en doe er dan iets mee!
Luister naar de meningen van mensen, en acteer daar naar.
NIEMAND wilde die golfbaan, de plechtige belofte van de gemeente dat er een wandelroute zou komen is nog steeds niet gerealiseerd.
meer aandacht voor het milieu
Meer inzet om kleine kernen leefbaar te houden
Meer kleine kerken steunen niet alleen Gemert en Bakel.
meer toekomst gericht bouwen, als er al inbreiding moet plaats vinden dan rekening houden met de versnelde vergrijzing en bouwen in een bouwlaag
faciliteren.
nieuw centrum plan
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Nieuwbouw en woningnood vooral ook in de dorpen. Sneller ontwikkelen van projecten en vooral de communicatie hiervan.
nieuwbouwplannen op een goede manier en tijdig communiceren.
Nogmaals, ik zou meer naar de omliggende dorpen luisteren, verschrikkelijk storend dat daar nauwelijks interesse in is
Ontwikkeling van bouwplan omgeving Berken in Milheeze.
Overlast, vrachtverkeer door het centrum van het dorp.(uit tellingen gebleken minimaal 400 vrachtwagens per etmaal) Bedrijven te dicht in het centrum
van het dorp. (Beton -transportbedrijf en varkensstallen in de bebouwde kom. )
ruimtelijke ordening. Naleving van parkeerplaatsen voor invaliden bijv.
Sport & cultuur
tijdelijke woningvoorziening voor woningzoekenden ,ouderen ,alleenstaanden en echtpwren zonder kinderen.
uitbreiding industrieterrein Milheeze
uitbreiding Binnen en buitenveld Milheeze
centrum ontwikkeling Milheeze
ontwikkeling de Schans
Verbeteren verkeersveiligheid Milheeze
verkeersoverlast terugdringen
geluidsoverlast beperken
groenbeheer verduurzamen
Verkeersveiligheid rondom de basisschool. Jaren geleden is aangegeven dat de verkeerssituatie rondom elke basisschool in de kerkdorpen gelijk zou
worden gemaakt. Echter zie ik nog altijd dat de situatie in Milheeze afwijkt van de andere kerkdorpen.

Milheeze

Verder is het onvoorstelbaar dat de gemeente als uitgevende instantie van invalliedenparkeerkaarten ZELF GEEN invalideparkeerplaats bij het
gemeentehuis heeft!! Afstand van de parkeerstrook tot de hoofdingang van het gemeentehuis is te groot voor invalide inwoners! Zelfs na verscheidenen
meldingen hierover richting gemeente verbaasd het mij bijzonder dat hier nog altijd geen verbetering in is aangebracht.
Vooral aandacht voor het sociaal domein en de vindbaarheid en zichtbaarheid van de mogelijkheden ter ondersteuning.
Persoonlijk zeer teleurgesteld in de contacten mbt noodzakelijke ondersteuning in de huishouding na een ongeval.
Communicatie en verbinding op diverse vlakken kan- en moet echt beter.
Het systeem lijkt wel te werken vanuit het perspectief van de overheid/gemeente, maar vanuit het perspectief van de burger blijkt het vaak lastig om "er
door te komen".

Milheeze

Vooral de plannen over de bouwplannen in de omgeving van mijn wijk (industrieterrein of woonwijk), parkeergelegenheid en groenvoorziening.

Milheeze
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Water sparen, intensieve vlees en eieren productie verminderen (wij eten geen/heel weinig vlees om de aardbol en milieu te beschermen), maak het
gebruik van weg werp plastic gelamineerde karton illegal b.v op verpakking dat niet recycled kan omdat er een laagje plastic erop zit, Ik recycle alkes dat
mogelijk is maar kom steeds tegen heel slecht verpakking voor kledig etiketten en verpakking bv. Sommige voedselen hebben plastic verpakking nodig
maak dat helemaal recyclebaar en als plastic niet nodig is dan doe maar echt niet ook piepschuim moet nooit meer gebruikd zijn voor verpakking, en mss
ook niet voor isolatie plaaten bv. Ook meer financiële hulp voor mensen met asbest daken dat geruimd moet worden.
Wij hopen dat er een goed doordacht en mooi centrumplan op tafel ligt in het najaar.
Met een open karakter en veilig voor iedereen.
Zie vorige vak, meer handhaving van de regel datieve alleen bestemming verkeer door mag.
En als je beloofd meer voor de ‘oudere’ jeugd te doen doe dat dan ook in de kerkdorpen, een concert in Gemert gaat jeugd uit Milheeze niet heen om
maar een voorbeeld te noemen
Zorg in Bakel voor een goede opzet van de MFA. Bespaar hier niet op het totale pakket. Later bijsturen/repareren is duurder. Let op goede evenwicht
tussen bereikbaarheid (met o.m. parkeren) en groen. Investeer meteen in klimaat en (groene) energie.
Ook in Milheeze geldt min of meer hetzelfde betreffende het centrum.
Zorg voor kleineren woningen voor de oudere.(Bungalows)
Voldoende groen en parkeergelegenheid voor de werkende mensen.
Zorgen dat er genoeg groen blijft in Milheeze
Zou het zou 123 niet weten
- dorpskern Handel; luister naar de inwoners!!!
* realisatie plein i.p.v. woningbouw op plek oude bron
* realisatie kantine tennisclub
* gemiste kans van gemeente m.b.t. percelen ponjé + egelmeers middenin het centrum van Handel. Zou ideaal zijn voor woningbouw met name voor
senioren. Nu zit op het terrein van Ponjé een isolatiebedrijf dat momenteel grote investeringen doet om e.e.a. up-to-date te maken. Ondanks de goede
bedoelingen van de betreffende ondernemers zit Handel nog in lengte van jaren opgescheept met een flink bedrijf met veel vrachtverkeer midden in het
centrum
1. herenboerenproject in Handel/huize Padua: meer ondersteuning vanuit de gemeente
2. aktief ondersteunen van plannen om het aantal megastallen in onze omgeving te verminderen. Pro-aktief beleid daarin.
3. aktief ondersteunen van onderzoeken naar mogelijk verband megastallen en gezondheidsproblemen in Gemert-Bakel
Beter toezien op het rooien van bomen.
Betere verdeling over alle dorpen en gemert zelf.
Buiten evenementen minder geluid van 100 naar 80 db
Creëren van een dorpsplein in plaats van (gehele) bebouwing op locatie oude Bron
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De bewoners worden pas achteraf betrokken bij de nieuwbouw plannen op de locatie van de oude Bron. Vooraf is betrekken van de bewoners is altijd
beter.
De nieuwe omgevingswet
-De stem van jongeren mag meer gehoord worden.
-Stem van inwoners horen, vooral bij ontwikkeling van dorpen, pleinen en historische of groene plekken. Niet veel steun aan de grote
projectontwikkelaar.
Door persoonlijke omstandigheden ben ik niet (meer) betrokken bij initiatieven vanuit de gemeente of het dorp.
Dorpstaxi
Duidelijkere communicatie over energietransitie. Dus niet alleen via een webinar. Gebruik het GN om de stand van zaken via heldere artikelen weer te
geven.
Eerst burgers raadplegen dan pas besluiten nemen.
Er is geen zichtbaar beleid voor de ouderen in mijn woonplaats en wijk.
Geen bebouwing op plek van oude De Bron in Handel maar een leuk plein.
Centrum van Handel is al vol te vol gebouwd, het moet een dorp blijven.
Gemeente moet eigen afspraken nakomen : is via haar ambtenaren een onbetrouwbare partner. Ambtenaren moeten dienstbaar zijn en zijn in dienst
van de bevolking: zij zijn er niet om eigen stokpaardjes te berijden, genaakte afspraken niet na te komen en zo de gemeente een onbetrouwbaar image
geven.
Goed luisteten naar de plaatsele inwoners .
Hansel als gelijke gaan behandelen

Handel

Heb vorig jaar glasvezel gekregen moet ik wel 1750 voor betalen terwijl inwoners in handel het gratis hebben ook in andere gemeenten hebben mensen
die net als ik achteraf woon het gratis gekregen , vind ik heel slecht van de gemeente heeft er toch iemand zitten slapen
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het gevoel dat gemeente Gemert zich meer bezig houd met alleen Gemert en niet de omliggende dorpen wekt frustratie onder de dorpelingen.
Het groen bijhouden rondom KC De Samenstroom, het niet openbaar houden van de speelplaats rondom het KC, hogere afscheiding maken rondom
i.v.m. vernielingen, vuil wat achtergelaten wordt, enz....
Het lastige is dat het wel of niet kunnen rekenen op meedenken vanuit de gemeentelijke kant af (b)lijkt te hangen van de persoon van de betrokken
ambtenaar. Er lijkt een cultuur te hangen die afgaat op 'afvinken' wat kan leiden tot tegenstrijdige eisen waaraan je als aanvrager/burger maar aan moet
voldoen (al dan niet tegen onnodige kosten). Er is minstens enige sprake van geïnstitutionaliseerd wantrouwen. Maar er zijn ook goede voorbeelden van
pro-actieve medewerkers en wethouders.
Hoe gaan we het milieu verbeteren. Hoe krijgt de bevolking voldoende mogelijkheden voor woningen. De project ontwikkelaars en een handvol
welgestelden kapen te veel mogelijkheden van/voor de overige burgers.
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Ik ben lid van dorpsoverleg en dan nog moet ik belangrijke beslissingen achteraf in de krant lezen. Inwoners worden dus onvoldoende in traject
meegenomen of geinformeerd

Handel

Ik heb een tijdje geleden voor een bepaald project de gemeente benaderd, maar werd meteen, zonder verder door te vragen , negatief beslist.
Ik was betrokken bij het maken van de Groene Kaart van Gemert. Deze is nog steeds niet compleet, maar men werkt er wel mee. Dus diverse
monumentale bomen zijn nu vogelvrij verklaard.
Ik zou willen als er een bejaardenzorg woning vrijkomt in Handel dat die ook aan iemand uit Handel wordt gegeven. Er zijn veel ouderen in Handel die
graag naar zo,n woning willen. Maar dan komen er jonge mensen uit Polen of van waar dan ook, voor mij en veel mensen onbegrijpelijk. Op onze
parkeerplaats staan veel auto,s uit een andere buurt. En als dadelijk veel plaatsen verdwijnen in het dorp dan komen die ook hier te staan ben ik bang
voor.
In de diverse kerkdorpen zijn fraaie nieuwbouwwijken gerealiseerd, in Handel is het een ratjetoe, van vanalles wat. Handel onderscheidt zich op dat
gebied in negatieve zin.
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Handel
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Initiatieven vanuit dorpsraden/dorpsoverleg veel serieuzer nemen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Leg daar waar mogelijk meer verantwoordelijkheid
neer bij burgers, ook met budgetten. Eerste wat de gemeente vaak roept is "we hebben geen geld" om vervolgens aan bewoners te vragen het dan zelf
maar in te vullen. je creëert alleen betrokkenheid als het een win-win situatie is van beide zijden en niet alleen als gemeente wat initiëren en er
vervolgens zelf geen energie en budget meer in steken. Draagvlak raak je daarmee definitief kwijt.
Inrichting kern Handel.
Inwoners eerder betrekken bij ontwikkelingen en niet als er al plannen in een ver stadium ontwikkeld zijn
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Handel

Handel
Handel

Handel
Handel

Kijken naar mogelijkheden ipv meteen aangeven dat er geen geld is etc. Sport en speelvoorzieningen in Handel worden veel te weinig ondersteunt
luister naar de inwoner en laat niet alles aan de starre ambtenaren en wethouders over
mbt bouwplan Oude Bron in Handel:
-duidelijke signatuur van Handel als culturele (Mariadevotie, bedevaarten), historische (eerste vestigingsplaats Duits Ridders, Handelse Hoeve)
kernkwaliteiten moet in dit plan tot uitdrukking komen
-zie de Structuurvisie+ En de erfgoedkaart van Gemert waarin dit belang voor Handel en de Gemeente Gemert-Bakel benoemd wordt
-in zijn algemeenheid ook afwerken van lopende activiteiten (doorgaande weg in Handel, waarvan het afmaken uitgesteld is) voordat er geld
gereserveerd wordt voor nieuwe visie (centrumplan Gemert)
Meer communicatie met de buurt. Sneller handelen en beter luisteren naar bewoners.
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Meer denken aan de inwoners van Gemert, aan iedereen !!! Meer denken aan duurzaamheid, dus geen vergunningen meer voor intensieve veehouderij,
beter openbaar vervoer in de kleine kernen ook, meer groen in plaats van alles vol bouwen. Duurzaam bouwen, daar is een begin meegemaakt. Meer
investeren om laaggeletterdheid terug te dringen, zo wel financieel als in tijd !!!! Laaggeletterdheid is een groot probleem in Gemert. Daardoor kunnen
veel mensen niet mee doen.
Meer naar de bewoners luisteren,overleggen voordat er besluiten worden genomen.
Met name op het gebeid van RO en wonen veel meer burgerinitiatieven en nieuwe woonvormen aanmoedigen en supporten. En voorts veel meer
inzetten op realiseren adequate secundaire en aansluiting op primaire (hoofd wegen) structuur.
Minder kijken naar de boeren en meer kijken naar de burgers...
-Nieuwbouw bij oude Bron in Handel luisteren wat de inwoners willen.
-Projectontwikkelaars hebben te veel macht en er wordt op dat moment niet naar de burgers geluisterd.
-Er wordt vaak niet naar de bezwarencommissie geluisterd, plannen worden door B&W toch doorgevoerd.
Nieuwbouw.
zeker voor senioren en jongeren is er te weinig in verhouding tot andere dorpen.
Ontwikkeling alternatieve woonvormen zoals Knarrenhof; wonen op maat , in een redelijk sociaal kader
Openluchttheater Handel .
Meer steun voor het Jeugdwerk in Handel. Overal in elk dorp hebben ze een eigen home. In Handel een zielig zaaltje in de MFA en een kleine opslag die
per auto onbereikbaar is.
Praat met de particuliere kaveleigenaren de Rooye Asch maar niet over ons. Betrek ons in de plannen maar geen oprotbeleid als je andere visie of andere
mening hebt. Stop met misbruik machtspositie door opleggen dwangsommen en stop met partijdigheid.
Met andere woorden zorg voor verbinding met elkaar: particuliere kaveleigenaren Rooye Asch met omwonenden, projectontwikkelaars, recreanten,
huurders enzovoorts nu worden partijen tegen over elkaar uitgespeeld ten gunste van verdienmodel Bots Bouwgroep Deurne
Seniorenwoningen gebruiken waarvoor ze gebouwd zijn! Dus geen arbeidsmigranten of woonwagenbewoners er in zetten. Dit geeft overlast en nieuwe
senioren wijzen de naast gelegen woning vaak af omdat men niet langs hierboven genoemde personen wil wonen! Hierdoor ontstaat verpaupering van
de wijk...
Serieus nemen van de verkeersonveiligheid
Steun de vrijwilligers en het vrijwilligerswerk meer en werk dat zeker niet tegen.
verbetering verkeersoverlast.
Verbetering verkeersveiligheid
Verbod op jagen
Verkeersveiligheid
voldoende (groene) ruimte in (het centrum van) het dorp i.p.v. gebouwen plaatsen op open ruimtes.
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Handel

Handel
Handel
Handel
Handel

Handel
Handel
Handel
Handel
Handel

Handel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel

Wanneer er plannen zijn iets te realiseren de bewoners vooraf in te betrekken in niet achteraf wanneer de beslissing is genomen!
We hebben gelukkig een motorcross circuit , hopelijk mag dit in ere en behouden blijven .
Ook op gebied van schouwburg moeten we alert blijven en cultuur hooghouden. ook open lucht spelen behouden .
Ook aandacht dat de bossen niet verder vermoord worden !
wegen in de buurt en veiligheid
Woningbouw
Zich meer bemoeien met Handel.
zie ook eerdere opmerkingen inzake woningbouw. meer beleid op mogelijk maken dat jongeren, starters uit eigen dorp in het dorp zich kunnen vestigen.
bouw starterswoningen en neem bepaling op dat deze ook als zodanig moeten blijven. dan is het ook makkelijker om te proberen voorzieningen in
dorpen te behouden. Meer focus op kerkdorpen
Zoals al eerder aangegeven: opknappen fietspad, laatste fase herinrichting kern, realiseren van een dorpsplein.
Zorg dat er Geen mega stallen bij komen .
Ik heb chronische Q koorts krijg Geen uitkering en kan nooit meer doen wat ik voor de Q koorts wel deed.
Zorg verbinden met kunst en cultuur
Zorg voor een gemeentelijke ombudsman/vrouw.,zodat iedereen die ontevreden is op gemeentelijk optreden zich kan melden en gehoord wordt
Zorgen voor voldoende bouwgrond. Nu wordt pas initiatief genomen als burgers klagen dat er te weinig bouwmogelijkheden zijn. Bij een goed bestuur
moet het niet kunnen dat als iemand wil bouwen het jaren duurt voor de plannen rond zijn. In iederr dorp moet gezorgd worden voor voldoende kavels
in voorraad. Waarom kan dat in Boekel wel?
Balans: leefbaarheid, gezondheid en economie. Minder vee, meer gezondheid en toerisme en andere bedrijvigheid (aanslutiing op brainport en food
valley; verbindende factor).
bebouwing buitengebied
communicatie met de burgers moet sterk verbeteren
Dat er niet teveel naar alleen actiegroepen geluisterd moet worden

De Mortel de leefbaarheid voor een dorp. Dit begint bij voldoende bouwgrond uit te blijven geven en het betaalbaar laten zijn ook voor starters!!
De Mortel Energietransitie en impact op buitengebied.
enquete onder inwoners over de werkelijke problemen die het woongenot (en gezondheid) aantaste, zoals stank en stof...en er dan wat aan doen in
De Mortel plaats van rucksichtloos vergunningen voor grote stallen afgeven
De Mortel Er wordt geluisterd, maar dan beslist de gemeente toch. Kan ik wel voorstellen, maar meestal is dat dan al voor gebakken door de gemeente
Flexibelere opstelling voor vestiging bedrijven ik zie veel gemeentes bedrijven vertrekken naar Beek en Donk. Versnipperd beleid en ook te veel industrie
De Mortel terreinen met verschillende opbouw.
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De Mortel flexieberler zijn met evenementen.
gaarne geen kerkhof rotzooi wekenlang langs de kant van de weg laten liggen.
De Mortel Overigens ben ikzelf op zoek naar vrijwillige medewerkers bezigheden op bestuurlijk niveau maar ook uitvoerend.
De Mortel Geen varkensstallen erbij, geen windmolens en zonnen panelen
gemeente doet weinig voor ouderen die in hun eigen woning willen blijven wonen
De Mortel bv. mee werken met sVN om het huis aan hun leeftijd aan te passen
De Mortel Ik heb geen idee wat ze daar doen
De Mortel Ik krijg de indruk dat bepaalde mensen meer voor elkaar krijgen bij de gemeente dan anderen.
Ik zit in het bestuur van de buurtvereniging en wij gaan ons hard maken voor een mooie straat met voldoende parkeergelegenheid, groen en zeker ook
De Mortel een leuke speelplaats voor de vele kinderen.
De Mortel Ik zou graag iets aan het verkeer doen hier in De Mortel, dat het sowieso rustiger wordt en dat er VEEL langzamer wordt gereden!!
De Mortel Illegaal bewoning
De Mortel Infrastructurele wijzigingen. Niet alleen de weg bij ons in de straat bijvoorbeeld maar ook het verbreden van de uitgaande wegen.
De Mortel Luister naar burgers en denkmee over de toekomst van iedereen tvav gezondheid mbt stik- en fijnstof
De Mortel Meer bouwen voor jongere en senioren
Meer enquete's, meer vragen lijsten vwb nieuwbouw, opkoopregeling van boeren, houd je aan de regels die je zelf gemaakt hebt, meer bankjes om op te
De Mortel zitten voor ouderen
De Mortel Naar verkeersveiligheid kijken.
De Mortel Neem besluiten in redelijkheid en billijk heid.
niet teveel eisen stellen aan nieuwbouw huizen, het wordt zo veel te duur om huizen te bouwen.
ook als je een boerderij wilt splitsen niet te veel eisen stellen.( en de kosten om een 2 e wooneenheid erbij te krijgen, moet omlaag. ik dacht nu iets van
De Mortel €150.00,-De Mortel op tijd gaan praten
De Mortel Samenwerken en luisteren.
Veel betere handhaving van verkeer overtredend gedrag in gemeente , hoe kan het bestaan dat in het centrum nog altijd veel idioten 30/40 rijden. Bij
een aan gegeven te handhaven snelheid voor terras en winkel gebied. Wordt zeer slecht gehandhaafd.
Maak voort met de completering van de rond weg, hierin loopt Gemert al 30 jaar achter. Sluit nu een eindelijk het winkel en terras centrum af voor auto
verkeer. Maak er een veilig voetgangers gebied van. Stel die vermaledijde auto nu eindelijk eens op plan 5.
laat ieder niet meer recht voor de deuren
van de winkels parkeren. Supers en groot winkel bedrijven verbannen naar ruimte- industrie/winkelzone aan rondweg. Dwing verhuurders van centrum
panden tot huur verlaging/aanpassing zodat kleiner ondernemers en winkeltjes, het centrum kunnen kleuren en aantrekkelijker maken voor het
gemertse publiek , met ook meer zuig kracht voor toeristische aantrek om in het centrum te schoppen of terras te pikken.
ten laatste
De Mortel ; Laat in Gemert de schopper toe
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De Mortel Veilig verkeer...Bijna iedereen rijdt te hard en hasting. Veels te gevaarlijk. Alsmaar duwen!
De Mortel verkeer veiligheid zou beter en overzichtiger moeten zijn op sommige kruisingen
Verkeersdrukte De Mortel beperken.
Ze moeten zich hard maken voor op- èn afrit voor de nieuwe N279.
Indien geen oprit in Bakel, dan zal de drukte in De Mortel nog erger worden.
De Mortel Zeker met vrachtwagens.
De Mortel Verkeersveiligheid en leefbaarheid dorp.
Verkeersveiligheid. Ik ben slachtoffer geworden van een aanrijding op een kruispunt dat qua overzicht en veiligheid te wensen overlaat.
Jeugd. Sociaal karakter in een device wereld?
De Mortel Betaalbaarheid woningen voor nu en de toekomst...
De Mortel verkopen gemeentelijke eigendommen/percelen

De Mortel

De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel

De Mortel
De Mortel

We ervaren dat de Gemeente alles toetst aan regel maar kent geen menselijke maat. Ambtenaren bepalen het beleid en niet de bestuurders. De
bestuurders zijn niet bekwaam om de ambtenaren te laten doen wat van hun wordt verlangt. Veel ambtenaren zitten veel te lang op dezelfde post en
hebben door de jaren vooroordelen opgebouwd. Het zou een goed zaak zijn als ambtenaren om de 8 jaar zouden moeten wisselen van gemeente.
We hebben momenteel te maken met een grote woningnood in Nederland, ook in onze gemeente. Het komt mij voor dat een van de meest remmende
factoren voor uitbreiding van het woningbestand de gemeent is. De doorlooptijd van bouwplannen is veel te lang en de bemoeizucht van de gemeente
berust op vaak willekeur van het ambtenaren apparaat. Die hebben een grote negatieve invloed op het uitvoeren van het beleid, zonder dat daar het
gemeentebestuur c.q. de gemeenteraad daar van op de hoogte zijn of wilen zijn.
wij zouden het fijn vinden als die vuilnisbelt verwijderd zou worden mààr ik wil wel anuniem blijven
Woningbouw
woningbouw-initiateven
Ze doen alsof bewoners betrokken worden, maar trekken toch hun eigen plan. Bewoners mogen zogenaamd ideeën aandragen , meedenken, maar
vervolgens wordt er niets mee gedaan. Zo lijkt het alsof bewoners inspraak hebben, maar dat is helemaal niet zo.
Zie mijn opmerking over verkeersveiligheid buitengebied en ook controle en toezicht op milieu regels mbt landbouw en veeteelt. Zeer geschrokken over
aantal nertsenfokkers in deze regio. Hoe heeft dit door de tijd zich zo kunnen ontwikkelen en dat door Covid alleen dit nu veranderd is en niet door beleid
van gemeente (en provincie).
Zijn bezig met een beweegtuin te realiseren. Maar is toch wel heel moeilijk op te voldoen aan alle regeltjes die er zijn.
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De Rips

Bouwbeleid, duurzame energie, verfraaiing dorp.
Het bouwplan gaat maar wat traag en lijkt veel te lang te duren.
Duurzame energie, door actieve reacties van de burgers zijn zonnevelden en windmolens van de baan gegaan. Hierin wordt dan gesuggereerd alsof de
bewoners actief mee kunnen denken, terwijl de suggestie werd gewekt dat het al in kannen en kruiken was. Gemeente is vaak van mening mensen
betrokken te hebben, maar de burgers voelen dat blijkbaar echt niet zo. Een ambtenaar die er niets van af weet, moet voordat hij begint het met het
maken van beleid eerst communiceren en wel open en breed. En niet achteraf dat we het hadden kunnen lezen in een krantje, dat blijkt echt niet te
werken.
Verfraaiing dorp: na de kloktuin zouden ook andere plekken zoals de locaties waar je De Rips binnenkomt, worden verfraait. Het lijkt allemaal te zijn
toegezegd maar puntje bij paaltje geen gevolg te krijgen. Onduidelijk is dan waar dit door komt, is dat communicatie (is de betreffende ambtenaar er nog
wel), of heeft he

De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips

De bewoners van De Rips eerst naar hun mening vragen over bijvoorbeeld het aanleggen van windmolens en of zonneparken alvorens een locatie aan te
wijzen.
Daarnaast vind ik het nog altijd zonde als er kostbare landbouwgrond word gebruikt om zonneparken op te vestigen die ook nog eens het uitzicht
bederven. Eerst maar eens alle grote daken binnen de gemeente vol leggen, daarna kunnen er altijd nog andere opties bekeken worden.
Dit heb ik al gezegd, zeker Vrij bouwen.
Duidelijk en op tijdig communiceren met de bewoners!
Duurzaamheid/ zorg/ wonen
een dieet promoten dat beter is voor het klimaat/millieu (misschien een dag zonder vlees dat op scholen wordt gepromoot)
Eigen initiatief voor woningbouw

De Rips
De Rips

energietransitie, b.v. door het kijken naar alternatieven zoals V.A.W.T. (verticale as wind turbine) welke zonder veel overlast in bebouwde omgevingen
geplaatst kunnen worden.
Het goede voorbeeld geven door de gemeente in het niet verspillen van grondstoffen.
toezicht door BOA of wijkagent op de fiets of nog beter te voet en deze ook de tijd geven om contact te maken en uitbreiden met de omgeving.
Flexibel meedenken hoe men toch in het buitengebied kan blijven wonen als men met bedrijf is gestopt

De Rips
De Rips

Ga fatsoenlijk in gesprek met bewoners! Geld gelijk over gemeente verdelen. Ontwikkeling buitengebied is niet alleen voor de boeren!
Geef de kleinste dorpen ook eens voorrang mbt onderhoud het veranderen van bestaande voorzieningen
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De Rips
De Rips

Geef niet alleen aandacht aan de grote dorpen zoals Gemert, maar heb ook oog voor de kleine kernen, met name De Rips en Elsendorp.
Hier heerst zeker het gevoel onder inwoners dat deze kernen er maar wat bij hangen en hier gaat alle rotzooi naar toe.
Onlangs ook weer windmolens en zonneparken en er worden nog steeds nieuwe stallen bijgebouwd.
Zijn we eindelijk van de problematiek met de nertsen (geur en vliegen) af en wil de gemeente ons weer met andere zaken belasten die overlast geven aan
bewoners.
Groenvoorziening

De Rips

Het dorp moet ook toegankelijk blijven voor de oudere bewoners. Leefbaarheid creëren door beter onderhoud te plegen aan de leefomgeving

De Rips
De Rips
De Rips

De Rips

De Rips
De Rips

Het probleem m.b.t. onze straat heb ik reeds aangegeven .
Gezien de mantelzorg rondom mijn echtgenote en mijn eigen lichamelijke situatie ben ik hier enigszins terughoudend in.
Wat mijn vertrouwen niet versterkt in deze is het volgende. In november 2019 hebben mijn echtgenote en ik op verzoek van Ali Schepers(vanwege
verhindering) een bijeenkomst bijgewoond. Onderwerp was een toetsing m.b.t. streven van de Verenigde Naties om de toegang tot publieke diensten
binnen gemeentes in Nederland te bevorderen. De avond werd geleid door een stagiaire (Stefan v/d Heijden), wiens stage er na een maand opzat.
Ieders emailadres werd genoteerd, teneinde de notulen te kunnen versturen. Halverwege 2020 heb ik eens geïnformeerd, hoe het zat met de notulen.
Betreffende medewerker zou het navragen en het onder de aandacht Zij vond het ook vreemd, dat de notulen niet verstuurd waren. Op zich een
hoopvol telefoontje. Echter nu 5-5-2021, anderhalf jaar na betreffende bespreking heb ik nog steeds geen notulen ontvangen van
Het tegenhouden van heropening vliegbasis de Peel
ik weet het niet
Ik zou het niet weten. De gemeente betrekt weinigen vooraf maar bij confrontatie bij het naar buiten treden luisteren ze vaak wel. Dit had al in het
voorproces moeten zijn.
Cultuur loopt achter, energie ambities zijn te ambitieus voor een redelijk kleine gemeente, groenonderhoud en handhaving kan beter. De manier waarop
met het kasteel wordt omgegaan is ook een lachtertje, maar ik snap dat ze nu blij zijn dat er iets mee gebeurt. Het is alleen jammer dat dat pareltje
achter gesloten deuren blijft en voor de happy few.
Leefbaarheid actief bevorderen, zorg dragen voor een mooi uitgebreid bouwplan met toekomst visie.
Meer gebruik maken van de mooie natuur in onze omgeving, deze niet verkwanselen aan zonnepanelen en windmolenparken maar recreatie en wonen
in het groen bevorderen.
Meer mogelijkheden voor bedrijven, leefbaarheid is wonen en werken in je omgeving.
Behoud basis school en dorpswinkel, dit op kosten van de gemeente, zij zorgen door hun beleid voor leegloop.
Leefbaarheid in het buitengebied. Zorg voor ontspanning jeu de boules loop in de Rips.
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Maak van de Ripse kerk geen monument maar iets waar het dorp iets mee kan
Leefbaarheid kleine kernen , voorzieningen voor jong en oud moeten blijven bestaan
Laat de basisschool in de kleine kernen blijven
De Rips
Als je buitengebied leefbaar wil houden blijf dan de landbouw ook een kans geven
meer aandacht en ondersteuning voor juist de kleinere verenigingen, die financieel helemaal afhankelijk zijn van de contributie van de leden. Ze zijn te
klein om een sponsor te kunnen krijgen.
De Rips
Het zou mooi zijn als deze een soort subsidie konden ontvangen, zoals vroeger wel gedaan werd.
Meer luisteren naar vragen en problemen van inwoners
Als in de Rips niet snel gebouwd wordt zullen de verenigingen en school niet kunnen blijven bestaan
Er moet gebouwd worden voor starters woningen en jonge gezinnen geen huurhuizen dat heef geen toegevoegde waarde als er alleen staande of
seizoen arbeiders inkomen het gaat over de toekomst en leefbaarheid van de Rips er is al teveel kapot gemaakt veel jeugd is al vertrokken uit de rips
De Rips
omdat ze niet naar keuze kunnen bouwen
Niet dat ik ergens bij betrokken ben of wil worden, maar als inwoner van De Rips willen we serieuzer genomen worden. En niet 5 voor 12 met
windmolens of zonnepark "opgezadeld" worden (die na een snel opgezet initiatief van inwoners er niet lijken te komen). En bouwplannen waarvan het
De Rips
realiseren een eeuwigheid (lijkt te) duren.
De Rips
Nieuwbouw, groenvoorziening, infra
nogmaals stop heropening vliegbasis de peel. plaats meer tracject controlles. eerst alle daken vol zonnen panelen voordat er over velden gresproken
De Rips
wordt, geen windmolens!
De Rips
op dit moment geen.
De Rips
RES
De Rips
Schuld hulp verlening moet anders
Wij zijn gepensioneerd, hebben heel veel vrijwilligers werk gedaan en doen dit nog, Maar de leefbaarheid van ons kleine dorp is het allerbelangrijkste.
De Rips
Wij in de 80 en hebben ons steentje goed bij gedragen!!!
De Rips
windmolens en energie
De Rips
Zorg dat de jeugd in de Rips blijft
Zorg dat er vrij gebouwd mag worden inde rips aandepaterslaan. Dit plan moet niet nog jaren duren. Laat ons ook net als in milheeze, de mortel bakel
De Rips
gemert bouwen wat men wil
Elsendorp Betere naleving van milieuvergunningen op het platteland en luisteren naar klachten van buurtbewoners
De gemeente staat toe dat een koerier in een klein dorp kan uitbreiden zonder vergunning en zonder dat de provincie het goed vindt. Zo'n bedrijf hoort
Elsendorp niet tussen woningen maar op industrieterrein.
Energie transitie naar groene energie is slecht verlopen.
Je kunt op je klompen aanvoelen dat windenergie dicht bij de bebouwde kom niet gewenst is.
Elsendorp Je weet dat dit overlast geeft zoals: geluidsoverlast, slagschaduw, horizonvervuiling.
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Er is belang om een rood/wit paaltje in De Grootstraat weg te laten halen, dit is nl. overbodig sinds het verlengen van de St. Christoffelstraat in Elsendorp.
Elsendorp daar wordt geen gehoor aan gegeven
Elsendorp ga zo door met samen voor onze bewoners te werken , verschillen mogen ze hebben maar wel met respect.!!
gebruik industriegrond eens een keer waarvoor hij bedoeld is voor er goede landbouwgrond ineens weer omgevormd wordt tot nieuwe industriegrond
Elsendorp terwijl er vlak in de buurt nog meer dan genoeg industriegrond voor handen is
Elsendorp geen idee, toen ik hier kwam wonen december 2019 is niet veel mogelijk wegens corona
Groen inrichting op een hoger peil brengen
Elsendorp Verkeerssnelheid op provinciale wegen binnen bebouwde gedeelte van Elsendorp terug brengen naar 50 km
Elsendorp groenstroken waar de gemeente geen tijd in stopt en naast huizen liggen overdragen aan bewoners of ze meer zeggenschap hierover geven.
Elsendorp Like Me project School Elsendorp.
Elsendorp Luister meer naar de kleine kernen en dóe daar dan ook iets mee en kijk niet alleen naar Gemert of naar kapitaalkrachtige mensen/bedrijven.
Elsendorp Luister meer naar de personen / verenigingen zelf want er zitten overal personen tussen die zeer kundig zijn op hun eigen vakgebied.
Elsendorp meer vrijheid voor MFA om te organiseren
Met boerenverstand nadenken en handelen.
Belachelijk dat op een plek een nieuw varkensbedrijf wordt afgebroken (waar mogelijkheden waren voor een ander te verplaatsen bedrijf) en op een
Elsendorp ander bedrijf (met meer overlast voor inwoners) wordt uitgebreid.
Elsendorp Om dorpen leefbaar te houden in de toekomst
Elsendorp Opkomen voor belangen burger! Dit laat zwaar te wensen over. Ambtenaren zitten er enkel vanwege vaste arbeidszekerheid.
Elsendorp Ouderenbeleid: wonen met zorg.
Elsendorp verkeersveiligheid, energie transitie, inrichting straat.
Windmolens en zonne energie. Waarom niet eerst met inwoners in gesprek.
Elsendorp Er moeten concrete plannen komen waar gebouwd kan worden. Het verloopt erg stroperig
Elsendorp Zorg dat buiten gebied leefbaar blijft.
Zorg dat de gemeente zo snel mogelijk inzet op het aanleggen van waterstof als energievoorziening voor gebouwen. Over 4 jaar is waterstof beschikbaar
Elsendorp naast aardgas maar dit word niet meegenomen in de beleidsplannen.
Zorg tijdig voor bouwkavels in Gemert en kerkdorpen. Nu wordt hierover nagedacht als bijna alle kavels zijn verkocht en daardoor weer enkele jaren stil
liggen met bouwen. Jongeren moeten dan helaas het dorp verlaten wat heel slecht is voor de leefbaarheid en opbouw van de bevolking. In Gemert heeft
de Gemeente ook geen bouwgrond en is afhankelijk van vastgoedbedrijven. De gemeente is verder erg traag met het behandelen van bouwinitiatieven
Elsendorp en bestemmingsplannen in vergelijking met andere gemeentes. Gaat ambtelijk zeer traag.

Pagina 164 van 222

Vraag 24
Zorg voor nieuwe bouwterreinen in Elsendorp zodat we onze eigen jeugd hier kunnen houden.
Elsendorp Het is toch niet te geloven dat er nog geen nieuw plan klaar ligt.
Bouwen op De Rips, zodat de jeugd een toekomst hier heeft en er leefbare winkels kunnen worden gestart. Meer steun voor de sportparken zodat we
deze kunnen behouden.
bouwen voor senioren en vooral laagbouw
Geef meer ruimte aan initiatieven ipv verschuilen achter alle regeltjes en op grond daarvan ideeen afkeuren. Toon lef.

Ik heb niet zoveel te maken gehad met de gemeente om voorgaande vragen te kunnen beantwoorden.
De plannen over de energietransitie kwamen redelijk onverwacht. Op dit moment wordt de Elsendorpse enquête verwerkt.
Ik zou aanraden om in het Gemerts Nieuwsblad ook te melden als vanuit de gemeente bomen worden gesnoeid. Dat zorgt ook voor betrokkenheid.
Binnenkort gaan we kijken of we een hondenlosloopplaats kunnen realiseren. Dan ga ik mogelijk ervaren hoe de samenwerking met de gemeente is.
Ik vind de gemeente niet transparant en hoewel ik geen VVD stemmer ben vind ik het verfrissend dat er een persoon als Jan Vroomans is die de knuppel
in het hoenderhok durft te gooien en de dingen aan de kaak durft te stellen
ontwikkeling buitengebieden dorpen
ontwikkelingsplannen
levensloop bestendige woningen in de dorpen
meer inzetten op jeugdzorg
ruimere aandacht voor Bouwplaatsen op eigen grond.
zorg dat de kleine dorpen leefbaar blijven.
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Vraag 35. Heeft u nog suggesties voor de verbetering van de dienstverlening?
Als het maar voor sommige persoonlijk blijft en niet digitaal!
Beter naar klachten luisteren en verder naslagwerk verrichten.
Betere informatie over bouwplannen / vergunningen...
Betere toegang tot communicatie en actief meedenken.
Bij een vraag van een bewoner, als deze niet voor de afdeling is waar deze gesteld wordt, zelf intern doorleiden naar de juiste afdeling en niet tegen de
bewoner zeggen dat ie maar met "pietje 'contact op moet nemen omdat t niet de juiste afdeling is
communicatie simpel, duidelijk zonder te veel bij zaken.
openingstijden, meer in de vroege avond uren of juist heel vroeg
De afdeling voor vergunningen die mag beter communiceren en duidelijker zijn in hoe het in zijn werk gaat, daarover hebben we alles negatief ingevuld
omdat dit ver beneden peil was.
De afdeling van de WMO daarin tegen was wel goed en duidelijk en keek mee wat wel of niet mogelijk was. (deze hebben we niet ingevuld)
De baliemedewerkers zouden wat klantvriendelijker mogen zijn. Hoewel wij geen betalende klanten zijn, zouden we wel op dezelfde manier geholpen
moeten worden. Ik krijg soms het gevoel dat vragen lastig zijn of dat de koffiepauze belangrijker is. Zie dit klantencontact als een service en een
visitekaartje van de gemeente.
De bekendmaking van vergunningen zijn zo cryptisch, dat vaak de locatie onduidelijk is.
de bereikbaarheid van politie in avond en weekend verbeteren
De grijze container 2x per maand ophalen
De mensen die perkjes doen hun werk door schoffelen, maar laten de zooi liggen en word niet opgeruimd.
de negatieve houding ten aanzien van openbaarheid zou veranderd moeten worden. Ook de correspondentie kan vriendelijker en niet zo afhoudend.Het
is toch van de gekke als je een vraag stelt op grond van de WOB en je krijgt dan eerst een soort van dreigbrief wat de consequenties en mogelijkheden
zijn op grond van die wet, alsof je bedoelde winst te boeken bij niet tijdige beantwoording.
De website is niet overzichtelijk en niet heel intuitief.
Duidelijkere uitleg geven vooraf en niet als het al besloten is.
Een website maken die wel overzichtelijk en functioneel is.
Eenvoudig taalgebruik.
Eerlijke voorlichting in Gemerts Nieuwsblad. Verzoeken om af te mogen wijken van bestemmingsplan en uitbreidingen van veestapel worden niet eerlijk
en duidelijk verwoord.
Eerlijkere communicatie in de krant. Publicatie niet duidelijk
Ene gewone leerkracht/pedagoog is dikwijls beter dan de communicatiespesialisten.
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Er wordt geen rekening gehouden met de 'digi-beten' onder de inwoners en dat zijn veelal de ouderen. Zij zijn reddeloos verloren als ze geen
computer/tabel/telefoon hebben. Daar zou absoluut meer persoonlijk contact gewenst zijn. Ze kunnen niet eens een afspraak maken. Daar is nog veel te
verbeteren....
Geen onzin vertellen.
Goed en betrouwbaar communiceren
Graag wat sympathiekere mensen op de Milieustraat.
houd betrokken op de hoogte met mail of social media, niet iedereen heeft zin/tijd om het plaatselijke krantje of het aanplakbord van de gemeente te
lezen
Ik begrijp, ondanks een VWO opleiding, vaak weinig van de publicaties door de gemeente in het Gemerts Nieuwsblad. Het vermelden van een korte
heldere omschrijving zou handig zijn i.p.v. verwijzen naar (wets)artikelen en stukken zonder onderwerpvermelding.
Ik denk dat de communicatie en berichtgeving beter kan. Voor geschoolde mensen is deze (makkelijk) te begrijpen en te volgen maar voor (vele) mensen
welke geringe of zelfs geen scholing hebben gevolgd, is deze vaak onaantrekkelijk en onbegrijpelijk.
Ik had vragen over bouwvergunning in de omgeving. Er werd vanuit de balie netjes gereageerd en geholpen. Maar je word wel geconfronteerd met het
feit dat mensen die bedreven zijn in deze materie al zaken vooraf met de gemeente geregeld hebben. Als dat wettelijk mag is dat natuurlijk mogelijk.
Maar ligt hierover ook de andere burgers in. Zo heb je het gevoel dat de gemeente dealtjes sluit, met mensen die de weg weten.
Ik heb niet het idee dat er überhaupt gecommuniceerd wordt, als dat zo is dan is dat niet via kanalen die ik gebruik.
Ik zou het fijn vinden als er zaken in de buurt veranderen dat deze bewoners er per brief van op de hoogte worden gehouden.
Nu moet je het uit het nieuwsblad lezen. Aangezien we dat niet altijd krijgen is dat lastig.
Ja, meer dan genoeg.
JAZEKER komt vanzelf
Kijken, denken, doen
kom afspraken na. reageer binnen de gestelde tijd. Bij klacht probeer niet de indiener van de klacht af te praten omdat het volgend=s de gemeente
nergens op slaat en de klachtencommissie ons gelijk geeft
Laat weten waar je mee bezig bent
Leesbare tekst gebruiken en zorgen dat de medewerkers deskundig zijn zodat iedere inwoner dezelfde informatie krijgt die ook klopt volgens de regels.
Luisteren (een verhaal heeft 2 kanten). Goed voorbereiden ga in de gemeente eens bekijken wat er mis is i.p.v. Achter het bureau.
Maak eens een overzichtelijke website. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn.
Mensen in duidelijke taal in kennis stellen en ruim de gelegenheid geven mee te denken, in plaats van cryptisch en/of te laat en/of zonder echt
meedenken.

Pagina 168 van 222

Vraag 35

Gemert
Gemert

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

Gemert

Minder bureaucratie. Veel minder. Het is echt niet nodig om zo omslachtig te doen. Ik begrijp dat ze bij de gemeente alle tijd hebben en er waarschijnlijk
nog 5 vergaderingen over moeten houden en iedereen eerst 100 ATV dagen moeten laten opnemen. Maar daarmee distantiëren ze zich enorm van de
inwoners én hardwerkende ondernemers. Tijd dat een ex-ondernemer er eens een keer de bezem door haalt.
Na de corona hoop ik dat iedereen weer makkelijker bereikbaar is.
Neem eens contact op als een inwoner meerdere dezelfde meldingen doorgeeft. Zo heb ik al meerdere meldingen gemaakt over afvaldumping en slechte
schoonmaak van de openbare ruimte. Deze meldingen dien ik ik via de buiten beter app. Ik heb inmiddels tientallen meldingen gemaakt van
afvaldumpingen en meerder meldingen over het niet goed schoonmaken van de trottoirs en straten. Ik zou het waarderen als er eens pro-actief
persoonlijk contact wordt opgenomen om het terugkeren probleem te bespreken. Nu doet de gemeente het af met een geautomatiseerd bericht via email.
Tevens verbaas ik me erover dat er geen maatregelen zijn getroffen in de openbare ruimte en in de winkels in coronatijd. Waar je in andere
plaatsten/steden veel maatregelen ziet om veilig te winkelen lijkt het net of ze in Gemert niet weten wat de regels zijn. Daar heb ik mij enorm aan
gestoord. Wellicht dat de centrummanager zich meer moet inspannen om de regels uit te leggen dan wekelijks een verhaal over haar zelf in de krant te
plaatsen.
Niet alleen digitale mededelingen verstrekken maar ook per mail / post
Nu alles nog meer op afspraak moet zouden openingstijden verruimd kunnen worden, men weet immers vtv wat de dag dan kan brengen.
Onderwerpen op de website zijn soms moeilijk vindbaar, of onlogisch gecategoriseerd.
Ook al lijkt een inwoner in de ogen van de ambtenaar te zeuren, neem hem/haar wel serieus.
Opener en transparanter beleid
Persoonlijker voor de oudere burger dat niet alles digitaal is/ blijf persoonlijk contact houden
Probeer de jeugd er meer bij te betrekken want zij zijn de toekomst van de gemeente
Ruimere openingstijden. Het is niet 21-eeuw waardig wat een gemeentehuis niet 's avonds open is.
Stop met alle ambtelijke taal - gebruik gewoon Nederlands (of Gimmerts)
Stop met die eeuwige bureaucratie
Telefoonmedewerker kan mogelijk secuurder vragen koppelen aan specialist, waardoor de indicatie tijd van reactie te geven is en geen standaard
antwoorden, zoals reactie binnen twee dagen.
voor mij is het prima zo.
Wanneer je een afspraak wil maken, moet je soms wel heel lang wachten.
Het is echt ouderwets dat ambtenaren zoveel meer extra vrije dagen/momenten hebben dan "gewone" werkende mensen.
Belachelijk dat er zoveel extra vrije dagen zijn! En dat vrijdag een moeilijke dag is! Meer flexibele werktijden en niet het oude gezegde over ambtenaren
in stand houden. Tijden veranderen, dus verruimen van de werktijden van ambtenaren mag in 2021 wel!
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Website niet altijd duidelijk.
Afvalkalender bijvoegen aan huis aan huis blad.
Ze zouden meer bereikbaar mogen zijn, betreffende de arbeider
Zet meer in op digitale communicatie. Jeugd leest geen kranten, maar zit op Tiktok.
Zorg ervoor dat mensen persoonlijk contact kunnen hebben
Afspraak nakomen
Afspraken nakomen
Als er afspraken worden gemaakt is het voor de onderlinge verstandhouding tussen ambtenaren en inwoners zeer prettig als deze ook nagekomen
worden.
als je geen krant hebt weet je niks
Beter bereikbaar voor de inwoners rondom de plaats Gemert.bv loket per plaats of beter openbaar vervoer naar het Gemeentehuis
Beter communiceren bij een directe vraag. Ik heb 1,5 jaar geleden gevraagd of er gekeken kan worden naar de inrichting en staat van het wegdek in onze
straat. Iemand geweest , niet serieus genomen. Pad zou gerepareerd worden daar er veel fietsers over rijden. Nog steeds niks gebeurd.
beter luisteren naar de burger, meldingen van stankoverlast wordt niets mee gedaan, behalve een automatische mail
Beter met financiën omgaan, niet met geld van je burgers smijten om je project (lees golfbaan) in leven te houden
beter naar de wensen vd burgers luisteren
Beter persoonlijk contact met voornamelijk in dit geval het openbaar beheer
Beter voorbereiden, zoals aangegeven in mijn betoog enkele vragen geleden over het webinar wat waardeloos was.
Betere communicatie als er initiatieven zijn of ideeën waarbij wij betrokken kunnen worden of onze mening kunnen laten horen.
De dienstverlening aan de balie was goed duidelijk vriendelijk.
Maar contact qau mail is slecht .
Je kunt mailen sturen ,krijg je een standaard antwoord terug dat ze de mail ontvangen hebben en daar blijft het bij .
Dus uiteindelijk heb je nog geen antwoord op je vraag .
De website van de gemeente moet een betere zoekfunctie krijgen.
De presentatie richting bewoners van oa onderzoeken of besluiten mogen proffesioneler
Drempels verlagen.
Duidelijk maken wat er wel kan, en niet alleen maar wat niet de bedoeling is en dan zoekt U het maar verder uit.
Een aanspreekpunt in de buurt.
eerder reageren en of besluit nemen
Eigen app
Gemert -Bakel heeft een zeer eigen manier om met dingen om te gaan terwijl iedere andere gemeente het op een bepaalde manier doet , doet Gemert Bakel het telkens weer anders, dit wordt dan ook breed uitgemeten in de media.
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Het is niet prettig om voor gemeentelijke zaken telkens naar Gemert te moeten, zeker voor mensen zonder eigen vervoer.Ook hier zou het ten zeerste
aan te raden zijn om een dependance /klein filiaal van het gemeentehuis in Bakel te hebben.
Hetgeen aanpakken waarvoor een klacht ingediend is , maar helaas werd het elders dan gemeld aangepakt.
Hou rekening dat het aantal ouderen toeneemt en niet iedereen over een computer beschikt ( niet kunnen betalen ) en dat er heel veel ouderen zijn die
dit allemaal niet snappen.
Er wordt vaak een uitleg gegeven door iemand / instantie die de materie meester is.
Gebruik simpele Jip en Janneke taal : van stap 1 t/m 10 en sla niet al 2 stappen over !!!
Luister hier na . In Nederland wordt hier onvoldoende tot niet rekening mee gehouden !!!
ik lees het lokale nieuwsblad ,maar of daar alles instaat wat ik ,,moet,,weten ,dat weet ik niet.
Ik vind het prettig dat deze lijst is opgestuurd. Ik heb (nog) niets met computers.
Ik zou het fijn vinden als een medewerker aan de (balie?) telefoon beter luistert en niet als advies geeft dat ik de krant maar beter moet lezen. Ik was
onaangenaam verrast.
In deze tijd zou ik een app gebruiken om de mensen van informatie te voorzien.
Met deze app kunnen dan ook gemeentelijke afspraken worden gemaakt.
Je kunt dan met een keuze menu bepalen welke onderwerpen jou interesseren en een push notificatie ontvangen wanneer er weer nieuws te melden is.
In mijn ogen een meer levendigere manier van mensen op de hoogte houden zonder gedoe.
inwoners eerder informeren over bijv. werkzaamheden, en plannen, en niet voor een voldongen feit zetten.
Kan gemakkelijk aan benodigde gemeentelijke informatie komen áls het Gemerts Nieuwsblad bezorgd wordt, maar dat laat nogal eens te wensen over.
Jammer.
Luister naar de mensen en hou de communicatie simpel!
Luisteren is een prima eigenschap maar daarna evalueren en mensen antwoord geven over hun opmerkingen is dan noodzakelijk dat gebeurt in mijn
optiek te weinig op zijn Brabants gezegd howdoe en bedankt
Luisteren naar de bewoners en hun wensen. Betrekken van de bewoners bij de dienstverlening en niet vanuit arrogantie denke te weten wat goed is voor
de bewoners
Luisteren toch niet
Meer kundig personeel met meer inlevingsvermogen dan het huidig personeel
Meewerken aan DAR (digitale aanvraag rijbewijzen)
Met name op vergunning verlening, handhaving en ruimtelijke ordening is sterk behoefte aan verbetering. Waar de gemeente daar eerst boven andere
gemeente uitstak qua handelswijze, etc. is dit de laatste jaren niet meer. Mogelijk heeft dit met name van doen door vertrek van goede ambtenaren en
niet voldoende goede aansturing van de huidige ambtenaren.
Niet zo zeer dienstverlening. Er is geen verslaglegging van de raadsvergaderingen, anders dan dat wat de politieke partijen zelf schrijven, wat weinig
objectief is en soms tendentieus.
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open en duidelijk blijven naar iedereen
Open en transparant werken / voorlichting geven enquêtes niet beïnvloeden etc.
over het algemeen tevreden,
Planningen die worden afgegeven nakomen en zelf actief mensen op de hoogte brengen als de planning niet gehaald kan worden
Sommige ambtenaren zijn niet kundig of houden imformatie achter
Spreek gewone taal en vertel het hele verhaal via de nodige communicatie kanalen.
Vaker de veegwagen laten vegen, nu gebeurt dat 1 maal per 7 weken,
Bij zoveel afval van de grote bomen is dat veel te weinig
veel concreter en duidelijk aangeven wat de inhoud precies is van bijvoorbeeld verleende of in behandeling zijnde (bouw) vergunningen. nu wordt dat
allemaal in omfloerste bewoordingen bepubliceerd zodat je nog niet weet wat er eigenlijk precies met je leefomgeving staat te gebeuren.
voor de burgers werken en niet tegen
Vragen op tijd afhandelen.
Niet van het kastje naar de muur sturen.
Enkele ambtenaren willen wel helpen maar dan verandert steeds de ambtenaar die het moet afhandelen.
Waarom moeten aanvragen geld kosten? De mensen worden al betaald en krijgen niet meer of minder werk? Dat aanvragen niet gratis zijn begrijp ik,
maar het kost meteen veel geld
Website, krantjes e.d. toegankelijk maken voor blinde- en slechtziende personen.
Wij hebben een persoonlijk gesprek met de burgemeester gehad, deze doet wat hij zelf wil en luistert absoluut niet naar de inwoners, zelfs niet naar zijn
eigen mensen die voor hem werken. Zeer slechte zaak vinden wij dat.
Wij hebben jarenlang het Gemerts Nieuwsblad niet ontvangen, en dus geen kennis kunnen nemen van de gemeenteberichten. Sinds kort wel, maar
onzekerheid hoe lang dit zal duren.
wij ontvangen geen lokale krant (nee,nee sticker), wel abonnement ED
Zeker: telefonische benadering is dikwijls zeer onduidelijk te verstaan, slechte verbinding?
zorg dat iedereen informatie krijgt voor er iets gebeurt, we krijgen lang niet altijd het gemeentelijk nieuws, ja uit het eindhovens dagblad maar sinds kort
wel weer het gemerts nieuwsblad maar dast lange tijd (jaren) niet ontvangen. dan weet je echt niets.
zorg dan dat iedereen een brief krijgt met het gemeentelijk nieuws op papier
Zorgen voor vakbekwame medewerkers en goede medewerkers behouden voor de gemeente
- Bij de inwoners waar dat kan: meer digitaal versturen ipv per post.
Betere communicatie, luisteren, begrip tonen. Niet via de mail, meer persoonlijke gesprekken. Betere uitleg over beleid en achtergrond. Tijdig informeren
en betrekken, niet achteraf afspraken en toezeggingen nakomen, gelijke behandeling.
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Betrokkenen beter informeren. Nu wordt alles op de website van de gemeente gedeeld, maar het is ook fijn als er een app beschikbaar wordt gesteld
waarop informatie wordt gedeeld of dat bewoners op tijd betrokken en geïnformeerd worden over plannen. Vooral pro actief communiceren in plaats
van reactief.

Milheeze

De gemeente zou bij het maken van plannen indringender aan de bevolking moeten vragen wat ze er van vinden. En dit niet alleen met dorpsoverleggen
bespreken om dat dan een dorpsoverleg te veel op een extra bestuurslaag begint te lijken, zeker nu in de corona tijd!
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Dee gemeentelijke Web-site is ingewikkeld en onduidelijk. ik zoek me lens als ik iets moet vinden . Uit eindelijke vind ik het meestal wel.
Dienstverlening is goed.
dienstverlening is prima. medewerkers kunnen niet beter zijn dan de kwaliteit van het bestuur
Digitaal betere beschikbaarheid. De zoek machine is een drama bijvoorbeeld.
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Dit betreft de normale dingen zoals verlenging rijbewijs en/of paspoort aanvragen
Als het om grotere strategische projecten gaat is het initiatief dat een wethouder hieraan geeft de enige drijfveer. Anders loopt het in de brij weg
helaas nu 2 nieuwe wethouders, wat weer afwachten is
Doe wat je beloofd!!!
Door het wegvallen van een lokaal informatieblad is de informatievoorziening zeer pover. Je moet actief zoeken of er iets veranderd.
eerlijkheid???
Formulieren makkelijker beschikbaar stellen op de website
Graag duidelijke voorlichting voor voorzieningen.
Graag een antwoord op een brief die namens je straat aan college van B&W verstuurd hebt.
En helpdesk medewerkers die op de hoogte van algemene zaken die van belang zijn voor de inwoners.
Grofvuil veel moeite om op te ruimen. Alles op de fiets van Milheeze - Gemert.
Heb (gelukkig?) nauwelijks te maken met de gemeente. Kan dus ook niet veel zeggen over de dienstverlening. Zoals eerder gezegd: zolang je er geen last
van hebt, zal het me worst wezen. Alleen jammer dat belastingen noodzakelijk zijn... ;-)
Het aanvragen van vergunningen/subsidies via de website en het omgevingsloket an sich zijn onduidelijk en verschaffen geen helderheid in de stappen
welke genomen moeten worden. Je blijft via de website doorklikken naar allerlei pagina's (soms ook extern) zonder veel wijzer te worden. Dit moet én
kan echt beter.
I.v.m. corona maatregelen in onze buurt ontvingen wij informatie via de media/krant en niet vanuit de gemeente. Dat vonden wij zeer slecht. In de
toekomst de buurt indien mogelijk eerst informeren i.p.v . dat de buurt informatie krijgt via de media/krant.
Iets meer flexibiliteit bij de balie -medewerkers.Voorbeeld; bij verlengen paspoort moest ik een nieuwe afspraak maken terwijl er niets te doen was en
betreffende medewerker gewoon achter haar desk zat.
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Ik heb het idee dat de gemeente gewoon toch doet wat die zelf wil , wij hebben in de Elsenstraat ideeën aangebracht ,Maar is niets mee gedaan en nooit
niets meer van gehoord, pas heb ik bericht gedaan van verkeersveiligheid maar dat zit nog niet in het plan, maar wel pleinen in Gemert en Bakel opnieuw
inrichten in vind veiligheid veel belangrijker
Informatie die voor mij als direct belanghebbende van belang is hoort aan mij te worden geadresseerd en niet via een krantje met algemeen nieuws.
Luister naar de inwoners en doe er dan iets mee. Denk niet alleen aan het milieu maar ook aan de leefbaarheid van de inwoners.
Luisteren naar wat inwoners aandragen aan ideeën en mee proberen te denken in oplossingen!
Lastige situaties die zich voordoen zien als kansen of uitdagingen in plaats van star met de hakken in het zand te gaan.
Minder bureaucratisch denken.

Milheeze

Meer digitaal, zoals bijv. aanvragen rijbewijs paspoort kan naar mijn mening ook deels via mail oid, zodat je maar 1 x naar gemeentehuis zou hoeven
Meer recycling initiativen maar meer regels/wetten voor verpakking, als we plastic niet of minder gebruiken waar dat écht onnodig is dan hebben we
meteen minder probleemen met plastic in ons milieu.
Mensen als mensen behandelen ipv nummers
minder virtueel, meer persoonlijk contact
Omschrijving aanvragen omgevingsvergunningen in weekblad zeer slecht
Ook mensen die minder nauw betrokken zijn bij het beleid van de gemeente actief informeren.
Openheid van zaken. Opstellen van stappeplannen.
Sneller reageren op een mail
Steeds meer gaat de ambtenaar naar een afschuif methode zodat de burger zelf “eruit” moeten komen. Het juist sturen is juist een taak van de
gemeente.
Tijdsnood
Tot 2x toe mijn dossier weg , bezoek gehad van verantwoordelijke , nergens toe geleid tot een oplossing (bij bouw woonwijk onvoldoende rekening
gehouden groenaanleg richting bestaande woningen , o.a. Verkeerde bomen / plaatsing en vrucht overlast)
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Voor veel ouderen blijft digitaal lastig. Er wordt verwacht dat ze tot hoge leeftijd zelfstandig blijven, maar de digitalisering van diensten en communicatie
maakt datlastig.
Mijn ouders hebbe n deze enquête ook ontvangen. Gaan deze niet invullen. Van een grote groep inwoners krijgen jullie dus geen info.
Zie vorige antwoorden

Milheeze

Zorg dat een telf. snel aangenomen wordt, dat er mensen beschikbaar zijn, dat het niet zo is; nu is het pauze, het is druk...ed uitspraken

Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
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Handel
Handel
Handel
Handel
Handel

- inlevingsvermogen in de vraag van de burger en daarbij constructief meedenken naar een oplossing
- denken in mogelijkheden, kijken wat wel kan binnen alle geldende regels
- duidelijke, heldere, begrijpende taal
Betere website
bij meerderen klachten persoonlijk contact,
comuniceren met de mensen en afspraken nakomen
Dat als je vragen hebt dat het ook bij de balie kan ,door de gewenste persoon te spreken krijgen.

Handel
Handel

-de Website is onduidelijk
-de zoekfunctie is onvoldoende
-er worden onduidelijke termen gebruikt, ‘parapluplannen’, zoek je naar bouwvergunningen dan moet je ‘bekendmakingen’ in de zoekfunctie zetten
-bestemmingsplannen zijn nauwelijks te vinden, bijvoorbeeld omgeving Alde Biezenstraat
De website mag aanzienlijk duidelijker.

Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel

Dubbele controle bij dossiers zodat deze niet ten onrechte als afgewerkt worden opgeborgen terwijl dit niet zo is. Nu moeten we na 9 maanden erachter
komen dat het dossier is gesloten terwijl er totaal geen communicatie is geweest na het betalen van ruim 800€ legeskosten. Het komt opnieuw in de
commissie maar het ziet er niet goed uit krijg je te horen. Daar krijgt de burger bepaald geen vertrouwen van.
Duidelijkheid is belangrijk.
eerder reageren op respons
Fijn dat er info wordt gedeeld via Instagram.
flexibele werknemers die mee willen denken en ook nog willen werken!!
Ga zo door , blijf menselijkheid voorop stellen .
Geef nieuwkomers in Uw gemeente een hartelijk welkom en een welkomspakket met zaken betreffende regelingen en gewoonten.
Gemakkelijker zoeken op website gemeente: is niet zo gebruiksvriendelijk. Zoekmachine is beperkt.
Het Gemerts Nieuwsblad intensief gebruiken (en voor de ruimte betalen) voor allerlei ontwikkelingen die in de gemeente gaande zijn en het blad niet
alleen gebruiken voor verleende of WOZ-verleende vergunningen. Er moet een [niet leesbaar] bezig zijn met communicatie, [niet leesbaar].

Handel

Handel

het zou fijn zijn om gemotiveerd duidelijkheid te krijgen als bepaalde initiatieven en/of plannen niet toegestaan (kunnen) worden. Bovendien zou het in
een dergelijk geval fijn zijn dat er vanuit de gemeente wordt meegedacht over de manier waarop e.e.a. wél gerealiseerd zou kunnen worden. Dus
gemeente + burger samen dezelfde kant op i.p.v. tegenover elkaar! Natuurlijk rekening houdend met het algemeen belang.
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Handel
Handel

Ik heb digitaal een vraag ingediend hoe ik in contact kan komen met een van de BOA’s buitengebied. Hierop heb ik nooit antwoord gekregen. Advies:
1) beantwoord altijd alle vragen
2) maak de contactgegevens BOA’s openbaar op de website
Ik heb niet voldoende zicht op het politieke spel. De gemeente communiceert goed in het Gemerts Nieuwsblad. Ik heb uiteraard geen zicht op de dingen
die wel gebeuren maar (bewust) niet gecommuniceerd worden.

Handel

Ja. Dat de gemeente nagaat of door externe deskundigen laat nagaan of de gehele bestuurlijke èn ambtelijke stijl en werkwijze en aanwezige
kwaliteiten/competenties wel passen bij hetgeen burgers anno 20121 in algemene zin mogen verwachten aan dienstverlening en voorts wat die zou
moeten zijn om de functie van centrumgemeente van De Peel op niveau te kunnen/mogen uitoefenen.
Jammer dat er zoveel digitaal moet tegenwoordig.
dan ben ik verplicht mijn kinderen in te schakelen.
zelfs het maken van een afspraak gebeurt tegenwoordig digitaal.
Jazeker, zie vorige opmerkingen.
luister naar bewoners
Maak 1 persoon (specifiek voor dorp) als aanspreekpunt voor gemeentelijke zaken. Iets in dezelfde vorm als de Dorpsondersteuner
-maken melding is lastig te vinden op website.
-titels van plannen geven verkeerd beeld over de inhoud waardoor belangrijke informatie gemist kan worden door burgers.
-burgers in eerder stadium betrekken bij plannen.
Mensen met vragen moeten hartelijk ontvangen worden vanuit de instelling denken en behandelen vanuit mogelijkheden en samen zoeken naar
oplossingen.
Momenteel niet
niet partijdig zijn
aan gemaakte afspraken houden
scheiding tussen prive en zakelijk houden, dus geen persoonlijke vete ervan maken
geen misbruik maken van machtspositie
Als je een Nee als antwoord krijgt is dat acceptabel als je als medemens behandelt wordt maar niet als oud vuil wordt weggezet.

Handel
Handel

Omdat wij nieuw zijn in de gemeente hebben wij op het onderwerp afval (blink) veel moeten zoeken op het internet voordat wij antwoorden hadden op
onze vragen. Dit ging zowel over de tarieven als het krijgen van een afvalcontainer en informatie over vat nu eigenlijk een druppel is
Politie bureau in de gemeente

Handel

Handel
Handel
Handel
Handel

Handel
Handel
Handel
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Handel
Handel

Handel

Handel
Handel
Handel
Handel
Handel

Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel

Sinds ik merk dat de gemeente zich conformeert aan de AVG krijg ik het met moeite voor elkaar om mijn privacy wensen kenbaar te maken.
Digitale abonnementen kun je afzeggen; probeer dat maar eens met ongewenste briefpost.
sneller reageren en als het langer duurt voor inhoudelijke reactie (4-5 weken) dan wel vast globaal aangeven wat te verwachten
Starre opstelling van de ambtenaar t.a.v. de overlast van een boom in de publieke ruimte op de privé eigendommen. Afvallen van takken wordt afgedaan
als normaal, terwijl er duidelijk meer takken afvallen van de betreffende boom. Tevens beschadigt deze boom de riolering. Ook worden de takken boven
mijn bebouwing niet verwijderd.
-Tijdig een antwoord geven. Soms duurt het enkele maanden en vele mails/telefoontjes voordat er uberhaupt gereageerd wordt. ALS er dan een
antwoord komt, dan worden sommige vragen simpelweg genegeerd.
-Simpelweg doen wat er beloofd wordt!! Er wordt regelmatig beloofd dat er in week X terugkoppeling gegeven wordt, maar dat wordt simpelweg niet
nagekomen.
-Onderlinge communicatie binnen de gemeente. Regelmatig stem je met de ene persoon het e.e.a. af, en weet de volgende persoon nergens iets van.
Vaker overleg en acties met de diverse dorpsraden, verenigingen.
Vergunning openbaar maken voor evenementen
Verhelder de vergunningsaanvragen van burgers op de gemeentelijke pagina’s in het GN. Is nu veel te ambtelijk.
Voor sommige procedures is instemming van omwonenden nodig, terwijl dit voor andere procedures niet geldt. En daar mis ik de logica, want de
voorbeelden die ik heb, had ik dit juist andersom verwacht
Voorbeeld: ik wilde een zienswijze indienen. Bij de aankondiging stond dat dat via het digitale loket kon, maar dat bleek niet te kunnen. Ook werd in de
aankondiging de kreten digitaal, mail, website op één hoop gegooid waardoor het onduidelijk bleef hoe het wél zou moeten.
Ander aspect: dienstverlening veronderstelt dat de ambtenaar zich opstelt als 'civil servant'. Dat is heel soms zo, maar meestal niet.
Doordat de gemeente zo vast zit in haar eigen bureaucratie is het moeilijk om een brug te slaan naar het dienstbaar zijn aan 'de gemeenschap'.
Anderzijds is - door de historische ontwikkeling - de burger zich niet (meer) bewust dat hij zelf deel uitmaakt van de gemeenschap en dus in algemeen
belang zal moeten denken. In het weer komen tot een 'volwassen' relatie (burger &lt;&gt; lokale overheid) zal de gemeente de rol van initiatiefnemer
moeten nemen.
Wanneer men rechtstreeks een medewerker e-mailt, is het prettig of hij/zij aangeeft of het bericht goed is ontvangen.
Wat goed is, is dat vergunningaanvragen per plaats worden getoond in het weekblad. Dit maakt het makkelijker om te zoeken wat relevant is. Dus dit
graag zo houden.
Wees transparent. Hou op met dubbele agendas
Zoals hiervoor aangegeven dat met vooraf moet communiceren en niet achteraf
Zorgen dat de digitale beveiliging op orde is voor de politiek zoals digitaal vergaderen
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De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel

De Mortel

als bestemmingsplan wijzigd/of er nieuwe plannen zijn om te gaan wijzigen dit per brief laten weten aan de belanghebbende en niet alleen in de
gemeente krant.
Communicatie via social media inwoners persoonlijk op de hoogte brengen van besluiten die hen persoonlijk raken.
Dat men zich bij klachten aan de wettelijke voorschriften houdt.
De "taal" is verbeterd. Je hoeft geen jip-en Janneke taal te spreken maar houd het wel eenvoudig.
De diensteverlening begint met de mogelijkheden en vertrouwen. Er is altijd een soort van weerstand, als de burger iets wil. Daar kun je ook misschien
beter gebruik van maken, door eventuele tegenprestatie te vragen aan de burger om iets te (samen) realiseren.
De medewerkers er van doordrongen te laten zijn dat ze bepalen hoe de gemeente naar buiten toe wordt gezien.
De website bevalt onvoldoende informatie.
De informatie die erop staat is niet altijd up to date en volledig.
Deze Enquête is een heel goede initiatief van de Gemeente. Bedankt ervoor.
Deze vraag is te simpel gesteld.
Duidelijkere info op de website. In mijn geval over trouwen in corona tijd en de kosten daarvan. Daarnaast zou het fijn zijn als de website ook goed op
een mobiele telefoon te bekijken is.
helder en duielijk comuniseren via het gemerts nieuwsblad.
Het gemeentehuis is een moeilijk te enteren bastion. Het zal wel te maken hebben met de moderne tijd. Alles digitaal proberen op te lossen. een bezoek
aan het gemeentehuis voor een gesprek met een ambtenaar lijkt meer op een bezoek aan de paus. Ik snap dat er een bepaalde formailteit moet worden
aangehouden. Maar het roept bij mij weerstand op. Melden, nummertjes trekken , op schermen kijken. Voelt niet gastvrij. Lijkt meer een inbraak op de
privacy van het ambtenaren apparaat.

De Mortel Het inplannen van tijden waarop paspoort/rijbewijs aangevraagd/opgehaald kan worden zou beter afgestemd mogen worden met burger.
De Mortel Hoi het beetje eenvoudig zodat iedereen begrijpt wat er bedoeld wordt
De Mortel ik ben niet zo deskundig als alles digitaal is .
Ik vind dat er vanuit de gemeente meer aandacht zou moeten komen voor de leefbaarheid van oudere vooral als ze zelf niet meer voldoende mobiel zijn
om naar Gemert centrum te moeten
voorbeeld:
De Mortel Ik ben niet meer mobiel genoeg en ik moet naar de huisartsenpost, apotheek, supermarkt of gemeente e.d.
Ja de regels na leven, en als je herhaaldelijk gebeld hebt zorgen dat er een oplossing gezocht wordt. Daarbij de mensen op de hoogte houden . En niet
De Mortel dementen van het kastje naar de muur sturen zoals in Gemert gedaan wordt!,
De Mortel Kom ook eens achter het buro vandaan
De Mortel Mee denken met de burgers en nit direct het kan niet, een kleine adviserende rol aannemen zou ik willen adviseren.
De Mortel Meedenken en samenwerken
De Mortel Meer inleven in de mensen. Niet zomaar iets afwijzen zonder er daadwerkelijk over te praten
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De Mortel meestal volg ik de dingen in het Gemerts contact
Mensen in de buurt op n normale manier informeren wanneer er iets veranderd en meedenken aan oplossingen vooral t buitengebied wordt niet aan
De Mortel gedacht
De Mortel Misschien twee keer per maand het grove vuil ophalen.
De Mortel Moderniseren / digitaliseren.
De Mortel proactieve communicatie en overleggen
De Mortel Reactie geven op aanvragen die via de website gedaan zijn.
De Mortel Sneller werken in het gemeentehuis, ruimere openingstijden.
De Mortel Transparant zijn en luister naar de burger en niet naar het CDA
vergunningsaanvragen helder publiceren i.p.v. verbloemde melding.
De Mortel optreden bij (stank)overlast
De Mortel Vragenlijst burgerpeiling is een goed initiatief om dienstverlening beter te aftestemmen
De Mortel ze moeten stoppen mt het verbergen van hun fouten
De Rips
afvalophaaldagen (kalender) weer in het gemerts nieuwsblad publiceren
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips

als er mogelijke plannen zijn voor drastische veranderingen stel dan iedereen duidelijk op hoogte en niet via een lullig klein artikeltje in de krant,
Belangrijke informatie bv over energietransitie, de bewoners tijdig informeren!
Bepaalde zaken niet via het Gemerts Nieuwsblad maar persoonlijker (brief, email, ...).
Beter communiceren op voorhand van projecten

De Rips
De Rips
De Rips
De Rips

bij het vermelden in bepaalde media zou ik niet alleen graag zien waar men voor gekozen heeft maar ook waarom of waarom niet voor een alternatief.
De gemeente communiceert slecht ( voorbeeld zonnepark) dit speelt al heel lang en op het laatste in het traject werden wij als inwoners erbij betrokken
(als het al allemaal bijna in kannenenkruiken is)
De website overzichtelijker maken
Gebruik geen ambtelijke taal.

De Rips

Het Gemerts Krantje wordt niet goed gelezen, daardoor raken belangrijke gemeentelijke berichten niet bekend, zoals het deelnemen aan een webinar, of
het vervolg na een webinar. Of belangrijke vergunningen die zijn afgegeven in mijn buurt. Er wordt dan snel aangegeven dat je het had kunnen lezen.
Maar dat vindt ik te gemakkelijk. met het huis- aan huis rondbrengen van een aparte (dus niet tussen de folders ingestoken) A4-tje en op de Ripse
website, staat vaak meer informatie die van belang is, als dat ik die opmerk in het Gemerts Krantje

De Rips

het zou fijn zijn als je zonder afspraak iets bij het gemeentehuis kunt ophalen of aanvragen (bijv rijbewijs, id etc), als je een eind moet rijden is het niet
handig om alles op een gezette tijd te doen. als je net in gemert bent zou het handiger zijn als je dan naar binnen kunt lopen.
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De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips

De Rips
De Rips
De Rips

In een vroeger stadium de burgers op de hoogte stellen
Ja maar daar is dit vakje te klein voor
Maak het allemaal online beschikbaar, niet alleen in brieven en kranten. Dit is misschien egoïstisch, maar mijn Nederlands is niet geweldig en ik kan
dingen gemakkelijker online vertalen.
Meer openheid
moet duiderlijk
Op de hoogte houden stand van zaken en niet heel snel proberen door te drukken zo als met de windmolens en Zonne panelen en waarom weer in de
Rips en Elsendorp ik vindt dat alle dorpen deze verantwoordelijkheid moeten dragen
De Rips krijgt al genoeg de afvalproducten van de gemeente
Op tijd de dorpen betrekken bij initiatieven.
Op vrijdag ook bereikbaar zijn voor bewoners

De Rips

te veel silo's. er wordt gevraagd om meedenken maar als je dat doet kunnen ze niet met de input omgaan of weten ze van elkaar niet wat en hoe.
Via persoonlijke benadering contact zoeken ipv belangrijke kwesties. Voorbeeld is het plan om windmolens te plaatsen. De plannen waren al in een
De Rips
vergevorderd stadium voordat wij persoonlijk benaderd werden om mee te discussiëren. Dat wekt irritatie op
De Rips
volgens afspraak werken, duidelijker zijn.
website is niet handig soms wilde ik iets nagaan en was het niet te vinden, ook niet waar je dan terecht kunt. Soms ook te ingewikkeld om iets op te
De Rips
zoeken.
De Rips
zelf info ophalen prima, maar vanuit de gemeente naar mij toe onvoldoende
De Rips
Zit nog steeds op een antwoord te wachten van een verzoek wat ik medio februari heb ingediend.
Elsendorp Aanvragen van stallen zijn staan vaak in vakantieperiodes in Gemerts nieuwsblad
Ben transparant en volledig in de communicatie. Geen juridisch of ambtelijk taalgebruik en geen verborgen elementen.
Elsendorp Men moet kunnen vertrouwen op de mededeling en geen argwaan hebben.
Elsendorp Een goede samenwerking is goed voor al onze burgers
Eerst buurtonderzoek doen om te kijken of ergens draagvlak voor is voordat je met extreme plannen naar buiten komt waarin het lijkt of er al
Elsendorp beslissingen over de rug van buurtbewoners zijn genomen zonder ook maar één moment gedacht te hebben wat voor impact dit gaat hebben.
Elsendorp Geen windmolens in Elsendorp en De Rips plaatsen (niet in gehele gemeente Gemert-Bakel).
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Elsendorp
Elsendorp

Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp

Ik heb geprobeerd om een klacht neer te leggen over de motorcrossers is het Stippelbergse bos. Wist niet waar ik deze klacht neer moest leggen en heb
maar een mail gestuurd naar degene waarvan ik dacht dat deze er wel iets mee kon. Ik heb een mail teruggekregen met het antwoord dat hij de mail
doorgestuurd heeft naar de betreffende afdeling. Ik hoorde vervolgens niks meer en heb gevraagd hoe het er mee stond. Het antwoord was: Nogmaals
dank voor het signaal.
Inmiddels heb ik hierover contact gehad met de toezichthoudende instantie. Zij hebben hier aandacht voor. Dat was 29 maart!! En weer niks gehoord
verder.
Ik vind het vinden van bouwaanvragen of omgevingsvergunningen lastig te vinden.
In mijn geval: ik heb overal n.v.t. ingevuld over de medewerkers (deskundigheid, medewerking, inlevingsvermogen etc.) omdat ik verschillende mensen
aan de telefoon heb gehad en de 1 was absoluut niet bereid om mee te denken/werken, zelfs op het botte af, terwijl de ander zeer behulpzaam was,
allerlei dingetjes voor me uitzocht.
Meer persoonlijk contact
open en eerlijk communiceren nu en in de toekomst
publiceer vaker hoe ver je bent met plannen
Verbetering dienstverlening vanuit WMO.
voor oudere mensen is de website om een afspraak te maken moeilijk
Waar kan ik informatie vinden is niet altijd helder

Werknemers zouden moeten worden getoetst op hun werkelijke capaciteit en een
Elsendorp Minder arrogante houding aannemen omdat er geen enkele rede is voor arrogantie. Ze staan ter dienstenbond de burgers. Dit wordt geheel vergeten!
Elsendorp Zorgen dat de krant waarin de gemeente communiceerd ook in de dorpen bezorgt wordt. Niet alleen in de kern
Alles hetzelde zeggen. Pas gebeld de ene zegt dit andere zegt dat
bereikbaarheid
het bureaucratische met betrekking tot id bewijzen rijbewijzen en wat al niet meer mag van mij anders het feit dat je niet meer gewoon binnen kunt
lopen vind ik weinig dienstverlenend
Meer persoonlijk niet alles via computer.
moeilijk omgaan met website voor oudere . loket toch makkelijker !
rekening houden met mensen
Verbeter de website. Zit onlogisch in elkaar. Sommige zaken zijn ver te zoeken.
Reageer op vragen.
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Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel

Vraag 45. Wat is de reden om geen vrijwilligerswerk te doen? Anders, namelijk:
Corona
Corona.
covid 19 beperkingen en nieuwe baan
Een beetje te oud, ik verzorg onze eigen tuin.
eigen bedrijf
er wordt vrijwilligerswerk uitgevoerd wat eigenlijk een taak van de overheid zou moeten zijn
herstellend
ik ben gehandicapt verstandelijk
Ik ben invalide en dientengevolge zeer beperkt in de mogelijkheden.
ik ben tegen vrijwilligerswerk dat moeten betaalde banen zijn
ik doe al veel voor de buren/familie, daar al voldoende tijd mee kwijt
ik reis veel
Ik wil een betaalde baan niet in de weg zitten.
Oud 03-12-1940.
veel vrijwilligerswerk is verkapt betaald werk, ik vind de arbeidsmarkt moreel verwerpelijk geworden omdat veel functies uitgekleed zijn van de prettige
kanten terwijl lonen laag blijven
verminderd kans op baan voor andere
Vrij willen zijn en geen verplichtingen aangaan
Werk in zorg, wil niet nog meer problemen. Denk wel na over vrijwilligerswerk natuur
wil geen vaste afspraken
zelf op leeftijd
80+
al lang genoeg gedaan
beheersing taal
ben 86 dus zelf hulp nodig.
eigen zaak
Heb zelf veel hobby's etc.. Kinderen en kleinkinderen.
help al voldoende mensen en was in verleden veel bestuurlijk bezig
Ik werk in de zorg hierbij al veel voor anderen. Dat vind ik geboeg
lang genoeg gedaan, nu zijn de andere aan de beurt. ndere
leeftijd
Leeftijd, ben 88 jr.
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Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel

leeftijd.
mogelijk misschien ???
niet zo handig in deze pandemie hiermee te starten.
vind dat de overheid daarin parasiteert. Alles moet gratis.
Zou door uitkeringsgerechtigden opgepakt moeten worden
Als ik met pensioen ben
ben zelf invalide
Corona19 pandemie
Druk met mantelzorg
Heb in mijn leven meer dan 30 jaar vrijwilligers werk gedaan. Nu kan een ander opstaan.
Is niet betaald, voorkeur betaalde baan.
leeftijd
leeftijd ( = 80 jr)
Te oud.
Veel van huis (Prive)
a. ik kom altijd in een rol terecht waar ik met mijn dagelijks werk ook in verkeer en dat wil niet. 2. Ik heb een paar zeer negatieve ervaringen met de gemeente
op dat gebied, waardoor mijn honger over is.
Ben 80 jaar, wordt dus moeilijker
beperkt mij in flexibilitijd bij mijn baan
Lang genoeg gewerkt
Leeftijd.
te kort in de gemeente
Afstand wonen-centrum
bepaalde mate van vrijwilligerswerk is goed maar er is een neiging dat dit buitensporige vormen aanneemt en het ontstaan van een sociale verplichting om
hieraann mee te doen
ik heb in de vorige vraag aangegeven dat ik wel vrijwilligerswerk wil gaan doen
Leeftijd
Leeftijd
schept verplichtigen

De Mortel Vrijwilligers werk moet voor betrokkenheid zorgen maar vaak is dat de oplossing voor de gemeente om geen geld uit troeven geven aaan die activiteiten.
De Rips
Corona!
De Rips
heb eigen bedrijf, dus ik kan altijd zelf blijven werken.
Pagina 186 van 222

Vraag 45
De Rips
De Rips
De Rips
De Rips
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp

Leeftijd 80 jaar.
onvoldoende kennis van de Nederlandse taal
taal (niet voor alles voldoende)
taalvaardigheid
corona
Corona
corona dus dit was tijdelijk gestopt
covid 19
Heb 8 jaar voor mijn vrouw gezorgd iv m jonge alsheimer patient en wil wat jaren even niks om te bekomen van alle ellende
Geen zin om hierop te reageren
leeftijd
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Vraag 46. Welke vormen van burenhulp bent u bereid te verlenen? Anders, namelijk:
alleen incidenteel
als iemand om hulp vraagt, en ik kan het, dan doe ik het
altijd als ze het verdienen
ben zelf hulpbehoevend maar wat ik kan doen zal ik doen.
bijles onderwijs
Dat is afhankelijk van het contact met mijn buren.
dieren verzorgen
hulp aan ouders in verzorgingstehuis
Ik wil zelf bepalen wanneer en hoe.
In het ontmoetingscentrum
Indien nodig klaarstaan voor buren.
Ligt eraan welke buren, zit zelf in de zorg dus ik kan best veel
nvt gezondheid
samen wandelen
sportvereniging goede doelen vereniging
Vrijwilliger in de ruijschenberh
we zijn mantelzorger van onze buurman geweest maar die is inmiddels overleden
als de eigen zaak het toelaat wil ik best hulpverlenen, maar werken nu 7 dagen per week
Buurtvereniging
buurtvereniging staande houden
Helpen met medicijnen uitzetten voor een bepaalde periode
Helprn richting gepaste hulpverlening, gesprekken voeren
ik ben zelf niet zo fit meer
Ik werk al in de zorg als schoonmaakster en ben 3x per week oppas oma
Ik wil de buren wel helpen als het nodig is
Kletsen met kopje thee
op een andere manier organiseren inrichten van wijkbetrokkenheid gefaciliteerd door gemeente
pakketten ontvangen
sneeuwruimen bejaarden
Spullen uitlenen
Wat sjouwen/opruimen.
alles incidenteel indien noodzakelijk
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Corona pandemie maakt het niet mogelijk
gezelschap
Hangt af van de situatie
HUISMEESTER
Hulp bij solliciteren, CV
incidenteel koken
Te oud.
tuinieren
weet niet
als ze een beroep op mij doen voor hulp ben ik er
bestuur bond voor ouderen
dieren verzorging
Help buurman indien nodig
Hulp op een faciliterend niveau waardoor buren dingen zelf kunnen doen
ik versta ze niet, zijn Expats
incidentele hulpvragen, geen vaste of dagelijkse taken
Momenteel niet nodig
onderhoud sociale contact
belangstelling
dieren verzorgen
i9k sta klaar als ze er om vragen
incindenteel wat nodig is.
indien nodig.
luisteren
organiseren van initiatieven in het dorp
bezoek
Coronatijd is alles lastig
hond uitlaten, kletsen
samen wandelen
schoonhouden omgeving
technische ondersteuning
90 en 93 jaar ouid
alles wat noodzakelijk is
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bijhouden kerkplein en kerkhof
buurt activiteiten
Mantelzorger
Nederlandse les
Onze buren is familie dus daar doe je meer voor als on bekende buren
samen met iemand iets leuks gaan doen die verder niemand heeft
tuinieren
heb het al druk genoeg met mijn moeder
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Vraag 50. Welke ideeën of initiatieven wilt u de gemeente meegeven?
Aanvulling op vragen: il sla me door tegenslag heen. Daar krijg ik complimenten over van anderen, maar gemakkelijk is het zeker niet.
Behoud hoe dan ook onze culturele instellingen en verenigingen. Doe daar alles aan.
Bouwen, bouwen, bouwen.
Burgerforum
Creëer meer hofjes. Dan kunnen mensen samen zaken oppakken
dat ik eenvoudiger aan werk kan komen met mijn diploma
de groene container vaker ophalen
De timing van deze enquete is niet erg gelukkig....mensen zijn nog niet uit de corona lockdown...en het stormt buiten...
De wegenaanleg duurt te lang 267
Door corona wordt er veel minder bewogen. Het zou goed zijn om vooral de kinderen meer te laten bewegen. Dit kan bijvoorbeeld door een
sportstimuleringsproject. Eindhoven sport is daar een mooi voorbeeld van. Een sportcoach verzorgt activiteiten zichtbaar in de wijk. Zo wordt het voor
kinderen laagdrempelig om meer te bewegen.
Ook voor volwassenen kan dit op laagdrempelige manier georganiseerd worden. Maar ja.. hiervoor moet dan wel geld vrijgemaakt worden vanuit de
gemeente..
dorpsondersteuners goed faciliteren. Zij zijn goud waard.
Een beheersbaar feest voor jongeren op oud en nieuw. Dit om baldadigheid en vernielzucht te voorkomen. Eerder in deze enquête genoemd.
een honden losloopveldje (omheind) voor de honden in de molenbroek.
Een iets actievere houding in sociale controle en beter proberen mensen bij elkaar te brengen. Ik heb nog nooit een verzoek gehad of ik iets in de buurt
kon doen voor iemand. Bv op tijden dat ik wel thuis ben en anderen niet waardoor ik op dat moment iets kan betekenen. Ik zou zo'n vraag van de
wijkagent bijvoorbeeld niet erg vinden.
Eerlijkere politiek in de gemeente
Ga uit van geldende wetenschap. Ga geen prestige projecten aan. Inkrimpen bestuurstop en uitbreiden van de uitvoerende ambtenaren (die dus echt
buiten de straat op gaan en niet achter een bureau zitten).
gebruik uw hersens
Goed naar mensen luisteren wat zij te vertellen hebben.
goed voorbeeld
scholen meer betrekken o.a. bij 4 en 5 mei, schoongemert, geschiedenis van Gemert
ondersteunen van lokale bedrijven o.a.
gezamenlijke buitenactiviteiten
Herstel monumentenbeleid.
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veel te hoge bomen in de achtertuin
Ik merk dat er onder de ouderen veel eenzaamheid is. Ik weet dat ze terecht kunnen op sommige plekken, maar de drempel om daarnaartoe te gaan is
hoog. Hopelijk is het (financieel) mogelijk een initiatief op te zetten, waarbij professionals de mensen thuis bezoeken en zo kijken op welke manier ze
hulp kunnen bieden. Ook om op deze wijze de eenzamen beter te leren kennen en te koppelen aan andere eenzame mensen. Een soort koppelbureau
voor eenzame ouderen.
Ik zou het advies willen geven om wijkagenten van een buurt goed in beeld te laten komen bij de bewoners in een wijk. Daarnaast is de LEVgroep
inmiddels vertrokken uit Gemert en zou ik het advies willen geven om inwoners te informeren welke diensten hiervan nog ingevuld zijn binnen de
gemeente en hoe zij hier gebruik van kunnen maken.
Investeer in zorg. De dagbesteding is voor mij bijvoorbeeld heel belangrijk
Ja
Kijk even naar de door mij gemaakte opmerkingen
Luister naar inwoners, niet naar ondernemers met de diepste zakken.
Luisteren naar de inwoners. Naar ons is helaas niet geluisterd en nu zitten wij dagelijks met het probleem dat wij de in/uitrit niet kunnen gebruiken
omdat er een rolstoel voor de in/uitrit staat en als zorgverlener er niet direct uit kan!

Gemert

Meer flexibiliteit bij het aanvragen van huishoudelijke hulp. Ramen wassen en dergelijke hoeft niet elke week maar dan moet je particuliere hulp zoeken.

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

meer initiatieven in de wijken om te zorgen dat mensen elkaar leren kennen. Budget voor buurtkoffie, buurtbbq, inloop mogelijkheden.
Meer woningen voor senioren in het centrum
Mijn man heeft Alzheimer. Samen met de kinderen daar krijgen wij steun van. Tot nu toe gaat het nog maar het is soms wel zwaar.
Nee je moet je zelf voor inzetten
Nogmaals stop de intensieve veehouderijen!
oprichten wijkraden, meer controle op diegenen die het straatbeeld verzieken.
Opschonen winkelstraat (reclameborden) en autovrij maken.
Bomen op Ridderplein.
Probeer planologisch meer te denken vanuit de voetgangers en fietsers. Recente ontwikkelingen rondom de St-Annastraat en de centrumvisie
("Kompark") zie ik daarin als positief.
Skatepark, nieuwbouw huizen
Snel reageren als er via de WMO iets geregeld moet worden
stimuleer onderlinge verbondenheid door goede initiatieven te stimuleren

Gemert

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
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Streven naar een meer sociale gemeente o.b.v. de ideeën van de welzijnseconomie en de degrowthgedachte.
Als we Gemert aantrekkelijk willen maken als Gemert Kruidentuin mogen we meer aandacht geven aan de waarde van natuurlijk leven, door alle
inwoners daar ook meer inzicht, inspiratie en motivatie in te bieden.
Geen grote percelen meer uitgeven voor villa's, maar eerder percelen toewijzen voor een aantal tiny houses of een aantal kleinere seniorenwoningen.
Het is absurd dat sommige mensen in weelde leven in teveel ongebruikte ruimte, terwijl anderen opgesloten zitten in verouderde appartementjes of
thuis moeten blijven wonen omdat een kleine eigen woning niet betaalbaar is.
Veel en meer groen
Ruimtes behouden, niet alles "volbouwen"
verbod op kopen van huizen anders dan voor eigen bewoning
langdurig leegstaande woningen/winkels vorderen
Voor mensen die eenzaam zijn
vrijwilligers app
samenwerking met bestaande initiatieven zoals Zorg Cooperatie
Vrijwilligersbank uitleen ruil bank
Wanneer het weer mogelijk is, moet er meer gekeken worden naar eenzaamheid achter de deur. er zijn veel mensen die het moeilijk hebben om alleen
te zijn waar weinig voor gebeurt.
Wat meer naar de persoonlijke kant kijken in bepaalde gevallen. Niet alleen maar kijken naar wat wettelijk verantwoord is.
In ons geval is dat erg van belang. Wij lopen met ons dagelijks probleem tegen de muur omdat de te grote Els ( grenzend aan onze achtertuin op
Schaarhout ) wettelijk gezien op een juiste plaats staat. Ben je uitgepraat en dat was het dan. Probleem blijft en wordt zowaar steeds groter omdat de
boom alsmaar groeit!! (20 meter +) . Het zou fijn zijn als de gemeente zich kon inleven want dit gun je niemand. Wij houden van groen maar dit kan echt
niet. Dit gun je niemand.
ze luisteren toch niet naar mij
Behoud OJC
Houd de gemeente ook voor de jeugd leefbaar
beloftes na komen mensen niet aan het lijntje houden
Blijf mensen betrekken bij een schone leefomgeving
Buurt/bewoners informeren bij start bouw/overlast die het geeft. Of in elk geval checken, laten vastleggen dat een initiatiefnemer/ontwikkelaar daar
verantwoordelijkheid voor neemt naar de buurt.
dat er een site is waar je iets kan vragen of in kan zetten als je bijv, iets hebt gevonden of even hulp nodig hebt. Bijv, ik heb nu een hernia en was moeilijk
om iemand te vinden die voor me de hond uit liet. Maar het is me gelukt om op facebook te zetten bij appeltje / eitje en zo een meisje gevonden die het
wilde doen voor school tijd.. Maar had maar 2 mensen op gereageert.
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De dorpsondersteuning is heel fijn ,Taxivergoeding voor mensen met beperking is heel fijn .
Mailen ook graag beantwoorden.
De buurt zou opgeknapt worden ,zodat het veiliger word eind 2021 is beloofd ,maar gebeurt dat ook ?
Daar mogen ze ook een zekerheid over geven ,zodat wij onze gezellige buurt gezellig en veiliger word voor alle buurtbewoners.
Doen ze toch niks mee
duidelijke regels blijven hanteren en niet altijd meepraten met andere .
Handhaving van regelgeving duidelijkheid en geen gedoogpolitiek mensen hebben structuur nodig
Het reeds eerder in deze enquete genoemde idee (met onderbouwing) om permanente bewoning toe te staan op De Kanthoeve.
Het schoonhouden van diverse kinderspeeltuintjes en de plantsoenen. Bij de kinderspeeltuintjes een rommelig geheel. Graag hiervoor uw aandacht.

Bakel

Bakel

Het zou wel nuttig zijn om jaarlijks eenmaal een bijeenkomst te houden van buurtgemeenschappen. Dat initiatief moet van de gemeente komen en de
bijeenkomst dient structureel en georganiseerd plaats te vinden, bijv. t.a.v. wensenpakket.
Ieders individuele verantwoordelijkheid; men mag erop aangesproken worden!
In deze enquete kon je bij een aantal vragen kiezen voor meer antwoorden, maar dat werkt niet. Dus ik wil de gemeente meegeven. Test eerst iets goed
voor dat je het uitzet en ik mis de achtergrond van sommige vragen. Meer uitleg geeft mogelijk betere antwoorden en dan is de uitkomst van de enquête
ook nuttiger.
Ga de straat op! Laat je als gemeente ambtenaar zien en niet alleen in Gemert, maar vooral in de dorpen.
In stand houden Parochiehuis
Ja
Kwaliteits supermarkt in het centrum, op loop afstand van de vers zaken zoals bakker, slager en groenten.
Laat Laura&Roel (voormalige eigenaars van Jut&Jul) a.u.b. het pand van de Fuze kopen. Dit brengt het centrum weer tot leven en wij kunnen niet
wachten tot ze weer zo'n fantastische evenement kunnen organiseren na de Corona ellende.

Bakel
Bakel
Bakel

Laat ons dorp meer leven door met zijn alle de handen uit de mouwen te steken en echt een centrum te maken waar je graag vertoeft en elkaar spreekt.
En laat die doorgaande weg er maar langs af gaan i.p.v. doorheen.
Geef winkels een bestaanskans door geen of lage huur te vragen afhankelijk van de winst.
Denk hierbij aan kledingzaken, speelgoedzaken, enz
luister eens naar de mensen
Luisteren.

Bakel
Bakel
Bakel

Meer aandacht geven aan de vrijwilligers in de verenigingen, en meedenken in initiatieven die vanuit de verenigingen worden genomen.
Meer betrokkenheid geven bij de inwoners
meer doen voor de natuur en niet altijd het boerenbelang vooropstellen want dat is een doodlopend weg in de toekomst.
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Bakel
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meer expliciete aandacht voor hulpverlenende instanties of organisaties.
meer luisteren naar bewoners , t zijn vaak moment opnamen van gemeente personen zijn kort werkzaam bij een gemeente en danken te vaak eigen
belang
meer naar de behoefte,s van de oudere kijken .
niet zo snel zeggen , dat moet je maar de kinderen laten invullen ,
beter uitleg geven ,duidelijke informatie,,
dan kunnen de oudere veel meer zelf doen,
Neem initiatieven om buurtgemeenschappen buiten de kernen van dorpen te stimuleren. Door vergrijzing zijn er andere bewoners gekomen. Hier zou de
Gemeente een mooie rol in kunnen spelen, zoals het "vroeger" eens was in deze "gehuchtjes"
Niet er van uitgaan dat alles met mantelzorg opgelost kan worden.
niet wetend
Open bestuurscultuur
Proberen het betaald werken in de (thuis) zorg aantrekkelijk te maken, en de hulpbehoevende in de zorg meer tegemoet te komen, zonder dat bijv.
hulpbehoevende van hoge leeftijd zelf wordt geadviseerd en geacht hun zelfredzaamheid te gebruiken, terwijl ze in veel gevallen dat niet of weinig meer
hebben en kunnen.
Stimuleren van wijkinitiatieven op verschillende levensgebieden; daar waard buurtbewoners elkaar ontmoeten en elkaar ondersteunen op tal van
terreinen bv. duurzaamheid, bevorderen zelfvoorzienendheid.
Terug naar het oude Bejaarde huizen en goede verzorging waar het nodig is.
Uitgebreidere en betere psychologie
Verdieping, informatie inwinnen bij lotgenoten voordat er besluiten worden genomen in openbare ruimte bijvoorbeeld. Voor mensen met een beperking,
ook visuele beperkingen.
wat meer medewerking geven aan ons
Zoals genoemd ook in Bakel een politie post en een kleine locatie voor gemeentelijke zaken. En een betere openbaar vervoers regeling. De gemeente
moet geen vergunningen afgeven voor lawaai festiviteiten midden in ons rustige dorp..Dus o.a streetrock ver buiten het centrum van Bakel houden.
Zorg dat voor de hele gemeente duidelijk is dat er voor een Burendag subsidie te krijgen is
Zorg dat vraag en aanbod bij elkaar komt
Aandacht voor de kleinere dorpen, niet alleen Gemert (kasteel bijv.)
Als de mensen in een straat allemaal overlast hebben van grote bomen,deze rooien en vervangen voor nieuwe bomen
Asbest subsidie weer, geld terug van glasvezel aansluit kosten, meer kontrole over stof uitlaat van intesieve vlees/eieren productie, Meer regels qua
plastic verpakking om het te beter kunnen recyclen, water conservatie,
betere vervoersvoorzieningen naar Gemert en Deurne
Blijf kijken naar de kleine dorpen.
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COMMUNICEREN
Ga ik niet op in
Gemeente heeft een duidelijke zorgtaak, probeer dit niet af te schuiven. Geef meer weerstand tegen de provinciale en landelijke overheid die eveneens
steeds meer naar de gemeentes afschuift.
Het schoonhouden van huis is belangrijk. De tuin heb ik kennissen voor.
HONDE BEZITTERS
LAAT DE UITWERPSELS NIET IN DE SPEELTUIN VOOR KINDEREN IN DE AFVALBAK GOOIEN
MET TOE STEMMING VAN GEMEENTE
Let goed op hondendrollen, vooral mensen die de hond uitlaten als het donker is. Zij laten de drollen achter. Kinderen die naar school gaan trappen
daarin en de leraren zitten met de ellende .
Luisteren naar ouders die een kind hebben die hulp nodig heeft. Kijken wat de behoefte is van de ouders en het kind en NIET wat de behoefte is van de
gemeente! Probeer mee te denken in maatwerk, als dat ligt buiten het vermogen dan wat door de gemeente geboden kan worden zorg dan dat
medewerkers dan dan accepteren en niet bureaucratisch vastgeroest blijven vasthouden aan regels uit het verleden die niet meer in deze tijd passen.
meer senior huurwoningen realiseren
Meer voorlichting over sportclubs in de buurtdorpen binnen de gemeente. Die bij ons zijn nl. vrij beperkt.
Meer sport-spelfaciliteiten voor kinderen 7-15 jaar, bijvoorbeeld een pumptrack- of fietscrossbaan
minder uitbesteden en meer in eigen beheer doen
Om de bejaardenhuizen weer terug te laten komen, Mensen zitten alleen thuis en vereenzamen
Omplooi groen initiatieven (flora, fauna en milieu) en gebruik deze om de jeugd educatie aan te bieden.
pas een beetje op de financieen, het geld word wel eens heel gemakkelijk uitgegeven!!
Per situatie goed onderzoeken wat er daadwerkelijk nodig is aan dure zorg die door professionele krachten geleverd word.
Stop met beloven maar ga doen!!!
Stoppen met dorpsondersteuners. Te veel verschillende hulpverleners. Meer professionele hulp door betaalde banen en niet door vrijwilligers. Minder
gesprekken door iedereen, sneller actie.
Waardeer kerkdorpen hetzelfde als Gemert of tenminste geef kerkdorpen dit gevoel. Het ene dorpsoverleg is het andere niet. Door het niet goed
functioneren of communiceren van een dorpsoverleg kunnen bewoners het gevoel hebben niet gehoord te worden.
weet niet
Zorg dat ouderen en jongeren bij elkaar in de buurt wonen voor sociale controle in de buurt
Zorg voor goede plannen, dus (zoals eerder aangegeven) geen woonwijk aanleggen die uiteindelijk tegen of middenin een industrieterrein ligt. Verder
vooral voorzien in het aanleggen van parkeerplaatsen en groenvoorziening. Dus meer voldoen aan de wensen van buurtbewoners. Veel meer (pro) actief.
Nu zie je maar weinig van de gemeente.

Pagina 196 van 222

Vraag 50

Milheeze

Zorg voor hulpbehoevenden en ouderen in het dorp met 24-uurszorg op een plek is noodzakelijk. Ik begrijp dat iedereen ook ouderen zo lang mogelijk
thuis willen wonen. Dat is prima. Helaas lukt het niet om een categorie inwoners op een verantwoorde wijze thuis te laten wonen omdat ze tussen de wal
en het schip vallen bij de mogelijkheden voor hulp. Die categorie wordt steeds groter. Het is een utopie te veronderstellen dat de omgeving dat kan doen.
De druk op vrijwilligers die (deskundige) hulp kunnen bieden wordt steeds groter.

Handel
Handel
Handel
Handel

Alleen Expats worden nu in mijn directe leefomgeving gehuisvest. Nederlanders mogen er van de gemeente niet meer wonen. Dit geeft naast
taalbarrière nog meer afstand om contacten te leggen, hebben andere cultuur, Wat ik hierover in de literatuur lees is dat zij niet investeren in contacten
in hun omgeving omdat hun verblijf maar tijdelijk is. Dat kan variëren van een paar maanden tot een paar jaar maar nooit voor langere tijd.
Idee is dus om ook Nederlanders te huisvesten in mijn directe leefomgeving zodat ik ook als Nederlander gewoon contacten kan hebben met gewoon
Nederlanders
Die zijn wel bekend
Dorpsondersteuner doet goed werk, blijf dit faciliteren (ik ben ervan overtuigd dat de gemeente dit ook blijft doen)
Heb een groene visit en voer dat uit

Handel

Handel
Handel

Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel

Het is fijn als de wethouders zich op meer plekken in de gemeente laten zien. Meer zichtbaar zijn en in gesprek gaan met de inwoners.
Ik woon in Handel. Ik zou het leuk vinden om mensen te begeleiden met het starten van bewegen met name wandelen. Ik geef verschillende cursussen
zoals Mindful wandelen, hoe doe je dat?
Misschien kan ik iets voor de mensen in Gemert betekenen.
ik heb tot op heden geen beroep gedaan bij de gemeente ik heb daar geen ervaring mee.
Ik merk een duidelijk frame in de vragen. Dit frame gaat uit van de manier waarop e.e.a. nu georganiseerd is.
Hierin mis ik dezelfde lange-termijn-visie die ook nu al om concrete handelingen en acties vraagt.
Anders gezegd: als je wat verder kijkt is ons huidige zorgstelsel gericht op 'ziekte en zorg'. Omwille van welzijn en betaalbaarheid is er een verschuiving
nodig naar 'gezondheid en gedrag'. Dat doet een beroep op veel dingen, waaronder gezonde lucht (is veel te weinig aandacht voor), lokale biodiversiteit
(heeft relatie met immuunsysteem), sociale samenhang (kan veel meer op gestuurd worden). Etc. Iets dergelijks geldt ook voor niet-zorg-domeinen
Laat er in ons dorp een Aldi of Lidl komen zodat onze ouderen hun boodschappen zelf kunnen blijven doen ook al hebben ze weinig inkomen dan blijven
ze langer zelfstandig en hebben ook kontakt met andere in het dorp.
meer aan het onderhoud doen bij de kerndorpen, en de wijkagent wat meer zien of horen
Meer aandacht voor het dorp Q.a. Onderhoud Verzorging Handelsewg /O,L vrouwenstraat, verkeersveiligheid !!
Meer contact met stuurgroepen van het dorp
Meer kontakt zoeken met mensen.
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Meer oog voor Theater en cultuur
Meer recht door zee zijn naar de inwoners toe, daar hebben ze recht op en dat is hun plicht
Meer voordelen voor mantelzorgers
Meer waardering op financieel vlak voor dorpsondersteuners
Naar mijn mening is bij U onvoldoende/of niet bekend wat zij doen en toevoegen voor dorpsgemeenschap
Minder uirzonderingen plaatsen in een kerkdoro, maar juist de eigen jeugd kansen geven om in het dorp te blijven. Zij hebben al en houden dan wellicht
ook de binding met het dorp, de mededorpsbewoners, de verenigingen, etc. Het is a lang gebleken dat mensen van buitenaf geen aansluiting zoeken in
het dorp, waardoor leefbaarheid duidelijk aan het zakken is.
Nu er alleen verpleeghuizen zijn, missen we het samen zijn en samen dingen doen. Ik denk dan bijv. aan een hofje met kleinere woningen met een
gemeenschappelijke ruimte voor samen buurten, spelletjes doen, wat drinken. Kortom om eenzaamheid bij alleenstaanden en ouderen te verminderen.
-ontwikkelen van beleid tav burgermanszin, een lelijk woord misschien maar het omvat wel de verantwoordelijkheid die eenieder zou moeten dragen
voor het goed functioneren van de eigen, naaste en verder weg gelegen omgeving
Op dit moment geen idee.
Ouderen niet meer in de Specht maar weer in centrum van het dorp.
Overleg met buurtbewoners bij afgifte van vergunningen die veel impact op de buurt hebben of bij wijzigen verkeerssituaties
Probeer bij het plaatsen van mensen uit andere landen of gemeentes meer integratie te waarborgen. Daarnaast niet hele families bij elkaar plaatsen
waardoor ze zelf geen initiatief nemen
Sneller handelen bij mensen die in geestelijke nood verkeren. Aanvragen e.d. sneller in behandeling nemen. Procedures duren veel te lang, waardoor
mensen langer in de problemen zitten.
Treed vaker naar de mensen, laat ze niet altijd komen op gemeentehuis: is vaak afstandelijk
voorzieningen treffen voor de snelheid in het dorp Handel
Zelf reflectie. Minder aanmatigend (en minder oppervlakkig) besturen en ambtelijke dienstverlening.
Zet dorpsondersteuners op een hoger plan en betaal ze beter.
Zorg dat de kerkdorpen voldoende kunnen groeien, waardoor vele zaken zichzelf oplossen. Tal van problemen worden veroorzaakt doordat er geen groei
is.
Buddy voor eenzame mensen
Dat ze het buitengebied verknallen met de vergunningen van de bouw van huizen die hier helemaal niet thuis horen
De huidige corona-regels hakken er bij ons (net als bij zoveel gezinnen) erg in. Ik vind het lastig om te zien dat mensen/ gezinnen/ bedrijven/horeca die
zich niet aan de regels houden, niet beboet of bv gesloten worden.
Daardoor ben ik zelf ook minder geneigd mezelf en mijn kinderen zich daar aan te laten houden.
deze vraag teveel omvattend voor een concreet antwoord
Drukte door het dorp vermeiden
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Het stikstofgehalte in deze omgeving staat op code rood. Wilde kleine en grote dieren/insecten hebben het zwaar . Zoals eerder aangegeven: Focus op de
belangrijke zaken in plaats van op stomme (plastic) hondenpoepzakjes. Geef (meer) aandacht aan de wilde natuur en help wilde dieren, verbeter onze
leefomgeving echt door veeteelt en landbouwgif te verminderen. Durf stappen te nemen. Stimuleer wilde natuur, gezondere voeding en het minder
consumeren van dierlijke producten.
Ja
Ja, waar over?
Kom eens achter dat buro vandaan niet iedere burger heeft internet beheersing
laat de kerkdorpen ook leefbaar wonen en geef daar eerder woonruinte vrij.
let goed op de geluiden van buitenaf
Maak geen verschil tussen bepaalde mensen! Vervang ambtenaren die al lang op dezelfde post zitten.
meer vrijheid (minder belemmeringen en regels) tav bouwen van mantelzorg-"woningen" bij bestaande woningen.
Niets.
Regels na levendst scheelt de mensen een hele hoop stress en spanning!!!
Sommige (grote) bedrijven organiseren samen eens per jaar een goede doelen dag.
Een dag waar medewerkers uit een lijst van goede doelen (voortuin bij een bejaarde netjes maken, etc.) kunnen kiezen om die dag te doen.
Misschien bestaat dit ook in onze Gemeente.
Verbeteren van rolstoel-toegankelijkheid van openbare ruimte, wandel- en fietspaden ook in buitengebied
wij zijn al bejaard man 84 vrouw 76 dus weinig initiatieven.
Zoals eerder vermeld, het verkeersprobleem hier in De Mortel aanpakken. Ik weet ook zeker dat als ik het hier rond zou vragen dat IEDEREEN het ermee
eens is. Er is al vaker over gesproken namelijk, niet alleen van mijn kant, ik hoor het ook van anderen, maar dat het toch geen zin heeft om er iets mee te
doen naar de gemeente toe.
Zorgen voor meer woningbouw.
Beter openbaar vervoer.
Minder lokale belastingen. Zeker onroerend goed belasting.
Betere straatverlichting.
Beter bijhouden groenvoorzieningen.
De bestemmingsplannen beter beschrijven en zorgen dat ook iedere ambtenaar hiervan op de hoogte is
er is al diverse keren gevraagd of we iets willen betekenen voor anderen. Ook aangegeven bij dorpsondersteuner maar of er is geen behoefte aan
vrijwilligers (!!) of je hoort niets meer.
Geef verenigingen volop de ruimte om hun activiteiten uit te voeren. Verenigingen zijn zeer belangrijk.

Pagina 199 van 222

Vraag 50

gemert heeft vele dorpen die ook gezien moeten worden. Gemert dient wat meer een geoliede machine te zijn voor allerlei nieuws te pogen.
De communicatie per email is echt zorgwekkend. ik wilde een aanvraag per email doen en 2 medewerkers wezen naar elkaar en uiteindelijk heb ik nog
De Rips
geen antwoord.
De Rips
heb dit inmiddels 3x aangegeven
De Rips
Het zeer snel zorgen dat er in De Rips gebouwd kan gaan worden.
De Rips
Hondenuitlaatveldje. Hier betalen we ook belasting voor
De Rips
Luister naar de inwoners en handel hier ook naar
Maak snelheid met woningbouw in De Rips, belangrijk voor de leefbaarheid
De Rips
Prijs van de bouwgrond verlagen
De Rips
Meer aandacht voor de leefbaarheid in de kleine kernen en wellicht ook bijdrage leveren aan "erbij te horen"
De Rips
Probeer zoveel mogelijk binnen de gemeente te halen
De Rips
weet dit niet!
Zorg dat alle buitenlanders die jullie in de gemeente plaatsen, goed ingeburgerd zijn oftewel de Nederlandse taal spreken!! En probeer ook te zorgen dat
De Rips
die mensen een beetje met onze cultuur meedoen en niet allen maar profiferen
Elsendorp De burgemeester mag wat regelmatiger in de kerkdorpen komen. Nu komen regelmatig de wethouders
Elsendorp Die vragen over het verenigingsleven kunnen in deze niet zo goed beantwoord worden denk ik
Elsendorp Een beetje gebruikelijke taal gebruiken en zo kort mogelijk. Heb intussen begrepen dat de mensen op de gemeente het zelf vaak ook niet snappen!!!!
Er is ook een buitengebied !!!! Waar slechte wegen zijn ,het is niet zo dat het niet bekend is want er rijd regelmatig een gemeente auto rond ,maar als
Elsendorp die niks doorgeven op of er is weer geen geld voor of ja er wonen toch maar een paar mensen in dat gebied !!!!!!
Elsendorp Geen windmolens in gemeente Gemert-Bakel en al helemaal niet in Elsendorp en De Rips.
Makkelijker maken / minder ongemakkelijk maken voor mensen die behoefte hebben aan nieuwe contacten deze aan te gaan, het aangeven dat je
eenzaam bent of inschrijven voor een vereniging is een hele stap. Bijvoorbeeld eenmalige activiteiten organiseren waar laagdrempelig aan mee kan
Elsendorp worden gedaan. Of budget beschikbaar stellen voor anderen om dit te organiseren.
Elsendorp Meer grond vrijgeven voor bouwgrond, mensen in ons dorp houden
Stop met vreemde uitgaven vanwege eerder gemaakte beloften. Misbruik uw ambt niet! Tariefverhogingen vloeien meestal voort uit slecht
Elsendorp huisvaderschap en ondoordachte uitgaven. Stop daar eens mee!!!
Elsendorp Vooral doorgaan met de dorps/wijk ondersteuners!
Elsendorp Wijj zijn oud maar zeer goed tevreden.
Zorg bij nieuw beleid of besluitvorming dat er voldoende draagvlak is bij de bevolking. Ga vooraf in gesprek en niet achteraf.
Elsendorp Door draagvlak te creëren ontstaat er betrokkenheid van de bevolking en zijn ze bereid om daarmee hun schouders eronder te zetten. Niet top down.
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Er moet een gedragsverandering tot stand gebracht worden in de mentaliteit van ieder, op naar de zelfredzaamheid.
er zijn mensen die nooit vragen en het nodig hebben . let daar goed op !
zorg dat je de zaken onder controle hebt en dat de gewone burger jullie fouten niet steeds hoeven te betalen.
erg makkelijk dat wij als burger voor de kosten op moeten draaien.
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Kern

Vraag 64. Heeft u nog andere opmerkingen of suggesties aan uw gemeente?

Gemert
Gemert
Gemert

- Investeer meer in de woningmarkt zodat starters gemakkelijker een woning kunnen kopen.
- Evenementen moeten mogelijk zijn in het centrum, geluidsoverlast voor de buurt moet voorlief genomen worden.(koningsdag, gemert kermis etc.)
Anoniem invullen is een farcé met een inlogcode
Behandel iedereen gelijk door deskundig en eenduidig te informeren.

Gemert

Gemert
Gemert

Gemert

Gemert
Gemert

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert

Besteed alstublieft meer aandacht aan het behoud van natuur, het schoonhouden van de omgeving en het verbeteren van de luchtkwaliteit.
Bewoners attenderen van opruimen hondenpoep / rommel/afval : beboeten
Vaker / tijdig legen vuilnisbakken in parken
Meer zichtbaarheid door BOA's / politie (voorkomen overlast 'bekende' hang-/ dealplekken
Dat ze meer moeten doen voor beginnende starters op de woningmarkt. Vooral voor mensen uit de eigen gemeente. Dit met name om uitloop uit de
gemeente te voorkomen.
De gemeente moet beter gaan luisteren naar de inwoners. er heerst een cultuur waarbij veel mensen niet durven te klagen omdat ze bang zijn dan geen
hulp te krijgen. Ook geld wie het hardste schreeuwt krijgt veel voor elkaar. Kijk nu ook eens naar die mensen die je niet hoort.
mbt jeugd onderzoek eens hoe het met hun gaat in deze tijd? Hoe is het gesteld met drugs bij jongere?
Die centrumplannen zijn aan de ene kant fantastisch, aan de andere kan zijn er partijen die zullen tegenwerken (bv. Autobedrijf komweg) .... ik hoop zo
dat de plannen gewoon doorgaan en dat er voor alle partijen (ook bv. het autobedrijf dat overigens heel goede klantbeoordelingen heeft) een goede
oplossing gevonden wordt. Vooral die VRESELIJKE KOMWEG ... MOET aangepakt worden.
duidelijk informeren.
er moet meer gebouwd worden voor senioren en starters
prijsklasse 250.00 tot en met 350.000
ook al zou dit ten kosten van CO2 uitstoot gaan
Ga mensen niet pesten, iedereen kan wel eens buiten het lijntje lopen bewust of onbewust. Dit zal u zelf ook wel eens ervaren.
Er bestaat ook nog iets van een waarschuwing, bekijk het van persoon tot persoon.
gegeven de persoonlijke toegangscode en de vraag naar de postcode heb ik zo mijn bedenking bij voldoende privacy voor de beantwoording.
Gemert is een geweldig creatief dorp met fijne inwoners. Nu ligt dit allemaal stil vanwege corona, maar ik hoop dat dit belangrijk genoeg blijft in de
toekomst en dat er weer ruimte gaat komen voor creatieve initiatieven en ideeën.
goed initiatief om de sfeer te peilen binnen de gemeente. Over het algemeen zeer tevreden, maar zoals al eerder aangegeven heb ik weinig binding met
de gemeentelijke taken.
graag reactie op dit onderzoek
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Gemert

Graag meer toezicht over hondenpoep. Het is hier echt een hondenuitlaatplaats en niets word er opgeruimd. Recht voor onze deur is een groenstrook
daar worden de bladeren niet opgeruimd wel bij de rij huizen voor ons en de parkeerterrein. Hier staat een grote eikenboom die word niet bijgehouden
zodat wij helemaal geen zin voor krijgen en niets dan duivenstront.
Heb op veel vragen moeten antwoorden: weet ik niet of n.v.t.
Daaruit kan de conclusie getrokken worden dat ik het in Gemert, in deze buurt, fijn vind wonen. Als ik klachten had, had ik me wel meer in de
gemeentepolitiek verdiept.
Het woonbeleid van de gemeente is waardeloos.
Er worden VEEL TE WEINIG nieuwe woningen gebouwd. Projecten lopen enorm veel vertraging op. De huizenprijzen blijven alsmaar stijgen. Er is ruimte
genoeg in het buitengebied. Waarom neemt de gemeente geen verantwoordelijkheid om hier grootschalig een woonwijk te bouwen? Er wordt NIETS
ondernomen! Starters en doorstromers zijn hier de dupe van.
Hopelijk wordt er wel iets gedaan met de uitkomst van de enquêtes
Iedereen betaald gemeentelijke belastingen , laat de inwoners ook voelen dat er iets zinvols mee wordt gedaan.
Ik ben 24 jaar en woon bij mijn ouders dat is mijn huishouden
ik ben een man met een ernstige verstandige beperking
vragenlijst is door mijn mentor ingevuld

Gemert

Ik denk dat de gemeente voor mij en mijn partner enigzins onzichtbaar is omdat wij tot op heden niet vaak in aanraking gekomen zijn met de gemeente.
Het enige wat ons een beetje steekt is dat er vorig jaar politie aan de deur kwam op een niet al te vriendelijke/bedreigende manier omdat er geklaagd
was over de twee wiet planten (gedoogd) bij ons in de achtertuin, welke vervolgens werden weggehaald. Wat natuurlijk helemaal prima is, maar het feit
dat de politie zich bezig houdt met dergelijke activiteiten terwijl op de parkeerplaats van Fitland en ongetwijfeld ook andere plaatsen in Gemert
veelvuldig (hardere) drugs wordt gedeald vind ik ongelofelijk.

Gemert

Ik denk dat het belangrijk wordt dat het kasteel een functie gaat vervullen in het centrum en niet alleen als woningen gebruikt kan worden. Verder zou
het niet mogelijk moet worden dat nieuwe bewoners van het kasteel er voor kunnen zorgen dat evenementen op het ridderplein niet meer mogelijk zijn.
Gemertse evenementen zorgen voor inkomsten en het blijft belangrijk deze in het centrum te houden en niet te verplaatsen naar een buitengebied.
Wanneer iemand in het centrum gaat wonen is dat het risico dat je er bijneemt dat je overlast hebt van het centrum.

Gemert

Gemert

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
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Ik vind het bijzonder dat er door de gemeente geen maatregelen zijn genomen om de coronamaatregelen in het centrum te na te leven en te handhaven.
Soms had ik het gevoel dat Corona in het centrum van Gemert niet bestond. De enige zichtbare maatregel die ik heb gezien zijn de geschilderde voetjes
op de grond die de geadviseerde looprichting aangaven. Notabene als ludieke actie door een enkele ondernemer georganiseerd. Van
deurbeleid(posters), veiligheids en hygiene maatregelen, en zichtbare handhavers was geen sprake, veel winkels waren tijdens "Winkelen op Afspraak"
gewoon zonder afspraak te bezoeken en product uitstallingen stonden buiten terwijl dit helemaal niet toegestaan was. De ondernemers die ik heb
gesproken waren niet op de hoogte van de geldende regels. Ik heb me hier enorm aan gestoord. Kijk eens hoe ze het in Eindhoven of Uden voor elkaar
hebben. Dat zijn veilige winkelgebieden waar je als consument graag komt. In Gemert hebben ze laten zien dat ze de regels aan de laars lappen of niet
serieus he
Ik vind het jammer dat in de bebouwde kom van Gemert verwilderde/groene stukken opgeofferd worden voor huizen. Begrijpelijk, dat wel, maar een
achteruitgang als je weet hoe ruimtelijk en groen het vroeger was en hoeveel meer plek er was voor de dieren.
Ik zie dat de gemeente met initiatieven bezig is, maar die hebben op dit moment geen betrekking op mijn leven.
Ik zou graag een levendig gemeentehuis hebben, waar je je welkom voelt als je binnenloopt. Met een gastvrouw of -heer die klaarstaat om eventuele
vragen te beantwoorden. Dit zou ook bijdragen aan de betrokkenheid van de inwoners. Op dit moment voel ik me soms zelfs bezwaard als ik binnenloop.
Dat zou beter kunnen.

Gemert
Gemert

Kijk eens rond in de gemeente, met name naar vervuiling. Onkruid in stoepen, slecht onderhoud aan borders en grasstroken. In het buitengebied veel
grind op wegen doordat gemeente de randen tracht op te hogen met grind. Dit leidt vervolgens tot gevaarlijke situaties voor met name fiets. Dit zijn
voorbeelden die de gemeente een bepaalde uitstraling geven. Kijk eens naar Laarbeek waar veel aandacht is voor beplanting en onderhoud van
plantsoenen. Ik geloof er heilig in dat als dit goed voor elkaar is, mensen veel sneller het initiatief nemen om alles netjes en schoon te houden.
Kijken naar de antwoorden
Kom nog eens langs om een oplossing te zoeken voor ons steeds terugkerend probleem.
Wij hebben( samen met onze buren ) echt het hele jaar door last van één gemeenteboom die niet meer in het straatbeeld past!!
We zijn bereid om mee te denken naar een 'groene' oplossing waar iedereen blij van wordt!! Dit wens je niemand!!
M.b.t. de gezondheid en leefbaarheid in mijn omgeving zijn er veel twijfels gezien de bouw van een nieuwe megastal (varkens). Deze komt zeer dicht bij
mijn buurt, waar veel kinderen wonen en waardoor er meer (last van) fijnstof zal zijn in de lucht wat voor veel luchtwegproblematiek kan zorgen, o.a.
longkanker. Zeker gezien de populatie met jonge kinderen lijkt mij dit niet wenselijk. Daarnaast is juist net een bedrijf met varkens gestopt tegenover dit
bedrijf.
mag gemert ook een beetje van de lokale bevoking blijven?

Gemert
Gemert

Meer aandacht hebben voor de luchtkwaliteit. Denk aan Corona wat hier en in de omgeving explosief was en vergeet niet de Q koorts.
Ze moeten verder in de toekomst kijken zodat ze kunnen anticiperen op plannen en deze zo nodig tegen kunnen houden.
meer duidelijkheid en visie m.b.t, leefbaarheid in dit agrarisch gebied denk aan luchtkwaliteit en stankoverlast .

Gemert
Gemert

Gemert
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Meer groenonderhoud....zo links en rechts is het een grote bende wat betreft onkruid.
Verder woon ik hier mijn hele leven al en wil hier nooit weg.
meer nieuwe starters woningen voor de lokale jeugd van Gemert ze kunnen amper een huis zoeken want die zijn er niet.kijk maar eens in Boekel hoeveel
daar gebouwd wordt.
Nieuwe trottoirs en asfalteren de wijk en straat
LouisCouperusstraat en perkstraat
Over de laatste vragen (vergroenen, droogte, hittestress, etc.) is geen open vraag gesteld. Ik geef daar wel graag een aanvulling op. Het is in de gemeente
zeer lastig om een tuin te onderhouden. Logisch dat mensen dan kiezen voor bestrating.
Als er iets tegemoet gekomen wordt aan het afvoeren van snoeiafval, dan zou dat enorm helpen. Snoeiafval heeft iedereen tegelijkertijd, net zoals
bladafval in de herfst. Snoeiafval is gewoon niet te lozen als je een alleenstaande/huishouden bent met een normaal autootje. En de milieustraat is in die
periode zo enorm druk, dat je haast geen beroep kunt doen op mensen om hun hele dag te spenderen in de rij. De wens tot vergroening en
verduurzaming sluit niet aan bij de voorzieningen van de gemeente. Doe er iets aan, of stop met geld over de balk te gooien aan nog meer vergaderingen
en projecten zonder draagvlak
Sommige vragen hebben een ander antwoord door de situatie van de coronacrisis
Sta open voor de vragen van de bewoners.
Zoek samen naar oplossingen !!
Stop de intensieve veehouderijen!
Stop geld in het naleven van de in Nederland geldende wetgeving i.p.v. een stel boeren tevreden te houden en daarover tig rechtzaken te voeren.
tijdelijk heeft de gemeente-app gewerkt om buurtsituaties door te geven (bijv. kapotte stoep of volle vuilnisbakken). Werkte goed. Ineens was dat
voorbij.
Erg jammer!
Begrijpelijk dat een gemeente niet alles kan zien in heel Gemert, maar nu kun je niets kwijt aan de gemeente daarover.
Sowieso; voor volle vuilnisbakken etc.: laat een puber hier wekelijks een rondje voor rijden op een bakfiets. Voor hen mooi bijverdienen, voor de
gemeente op een goedkope manier geholpen en de jeugd ziet dat het niet allemaal voor niets kan... beter opruimen? Volle hondenpoepbakken kan echt
niet! Daar wordt hondenbelasting voor betaald!
U overvalt mij, dus nee.
veestapel drastisch verminderen, zeker in Gemert Bakel.
meer handhaven, oa parkeren en rommel rond het huis.
Verbouwingen in de gaten houden die langer duren dan 6 maanden...of de buurtbewoners er geen overlast van hebben...
Er wordt nu overal gebouwd in Gemert terwijl een aantal jaren geleden er heel weinig verbouwd werd.
irritatie door verbouwing is voor mij het grootste probleem in deze buurt...(Geluidsoverlast en ook het aanzicht)
Vertrouwelijk
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Gemert
Bakel
Bakel

Waardeer Vondellaan en Komweg zo snel mogelijk af en maak een einde aan verkeersoverlast (lawaai en trillingen).
Was een lange lijst met vragen
Werf actief mensen die iets willen betekenen voor de gemeente, zorg dat ze weten waar ze zich kunnen aanmelden.
werk zoeken als facilitair medewerker
Wij wonen hier sinds 1-1-2021. Fijn wonen in Gemert. Hele nette plaats vergeleken bij grote stad. Mensen over het algemeen veel vriendelijker. Waar wij
wonen tuintje en omgeving in het algemeen heel netjes. Zeer tevreden.
wij zouden graag eens in contact willen komen met de buurtbrigadier en maatschappelijk werker
Wordt de eikenprocessierups dit jaar weer zo effectief bestreden zoals het afgelopen jaar? We hebben afgelopen jaar een duidelijk verschil gemerkt in
vergelijking met het jaar daarvoor.
Zie brief en foto's.
zie voorgaande invul vensters
Zoals eerder aangegeven, de straat waarin ik woon, Grootmeestersstraat, is een racebaan terwijl het een 30 km. zone betreft. Dagelijks veel
gemotoriseerd verkeer.
Zoals eerder aangegeven. Kijk naar wat er mogelijk is omtrent alternatieve woningbouw zoals containerwoningen of welke andere vormen dan ook. Geef
daar ook ruimte voor en betrek mensen en instanties die daar oren naar hebben. Andere suggestie: bekijk de kruising van de
Doonheide/Lodderdijk/Handelseweg/Scheiweg nog eens opnieuw want die is alleen maar gevaarlijker geworden en mensen weten nog steeds niet dat de
verhoogde kant vanuit de Doonheide geen voorrang heeft. Daarnaast als je uit de Doonheide komt is het zicht naar rechts ontzettend slecht vanwege de
rij bomen waardoor bij niet ziet wie er van de Lodderdijk aankomt. Hier had de kleine rotonde gewoon aangepast moeten worden in een iets grotere
rotonde ipv deze kruising. Complimenten zijn er trouwens voor het versmallen van de Doonheide. Nu nog twee drempels aan het einde van de Wouw
zodat het daar en stuk veiliger en nog prettiger wonen wordt.
- Graag de zakken voor plastic op meerdere locatie`s aanbieden. In Bakel alleen af te halen bij de jumbo.... Bij het parochiehuis zijn ze altijd op.... Ik kom
nauwelijks bij de jumbo
Als het pad bestraat zou worden kan het ook met een machine geveegd worden, zodat we geen last meer hebben van doornen, om over de hondenpoep
nog maar niet te klagen. Komt zien en overtuig u zelf. Met vriendelijke groet. Fam. Va.d. Martel. Zie bijlage.
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Bedankt voor de enquête. Het geeft mij de gelegenheid om aan te geven dat ik meer speelvoorzieningen en verbeterde voetbalveldjes in Bakel hoop te
zien. Dit voor de toekomst van onze kinderen. Maar ook voor jong en oud.
Ook gastarbeiders die in ons dorp verblijven houden ervan om een balletje te trappen.
Ik kan niet beseffen dat er op grasvelden 3 palen neergezet worden als doel. Dit is als voetballer zeer demotiverend. Stimuleer onze kinderen en nodig
hen uit buiten lekker met een bal bezig te zijn. Dit is een investering, maar voor de gezondheid van de kinderen heel belangrijk. Dus uiteindelijk een
investering die zich uitbetaald.

Bakel
Bakel
Bakel

Denk aan een goal met ijzeren net of een vangnet van ijzer. Dit hoop ik echt te zien in Bakel en dat de groene goaltjes 'eindelijk' mogen verdwijnen. Alvast
bedankt! Hopelijk komt dit bij de juiste persoon terecht van de gemeente, die dit oppakt en kan/gaat realiseren!
Beschouw bezwaarmakers niet als criminelen. Een ieder heeft het recht om tegen een bepaald besluit bezwaar te maken, maar ook die inwoners kun je
met respect behandelen.
Bestuurders: Realiseer gestelde doelen ( wat die ook zijn) door de gemeente te besturen als ware het je eigen bedrijf
Beter groen onderhoud, betere sneeuwruiming in de winter.

Bakel

Bij de volgende keer sneeuw en ijs, graag meer en snellere inzet om de wegen begaanbaar te maken. Dit was erg teleurstellend afgelopen jaar.

Bakel

Dat de volledige gemeenteraad opstapt zodat er mensen kunnen komen die wel eerlijk zijn en de zaak niet bedriegen of ondernemers kapot maken.
De gemeente moet beter communiceren met haar inwoners.
Ook moet de gemeente beter luisteren naar inwoners en niet wegzetten als ongeletterd.

Bakel

Bakel
Bakel
Bakel
Bakel

Bakel
Bakel

De gemeente zou beter mee moeten denken over de problemen die in bepaalde wijken spelen en minder voor ingenomen moeten zijn.
De rotonde in het centrum van Bakel herinrichten zodat fietsers en voetgangers voorrang hebben.
De weg van Bakel naar de Mortel is onveilig, vooral 's avonds bij regen. Slecht belijnd
denk als gemeente ook aan de mensen in het buitengebied.
probeer het buitengebied leefbaar te houden en maken door bijv. bedrijven die stoppen met vee
de kans te geven om de woonomgeving van deze mensen netjes en leefbaar te kunnen houden en maken
door deze mensen de kans te geven om verder te gaan met een andere bedrijfstak.
Deze enquete was slecht toegankelijk
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Bakel
Bakel
Bakel

Bakel
Bakel
Bakel

Bakel

Bakel

Bakel
Bakel

Deze opmerking is niet gericht aan de ambtenaren, welke goed werk verrichten. Maak geen keuzes alleen voor de bühne, beleid maken is ook voor de
lange termijn. Zorg dat de mooie Gemeentes om Gemert heen ook voldoende aandacht krijgen, niet alle gelden voor 1 kerndorp. Leefbaarheid is ook het
verkeer. In Gemert wordt met man en macht het verkeer buiten de kern omgeleid, wat in Bakel zeker niet is. De aanpassingen in het centrum zal tot
gevaarlijke situaties lijden bij de scholen, maar ook in het buiten gebied. Ook de Gemeente raad mag het dualisme omarmen en het beleid niet
dichtspijkeren met coalitiepartijen.
Doe er iets mee niet alleen voor Gemert
Doe wat goeds met de eerder gegeven kritiek over het webinar gasloos wonen en de waterafvoer in deze buurt.
Een rondweg rondom Bakel aanleggen, en het centrum ontlasten.
Lang geleden is hier wel aan gedacht. Bijvoorbeeld; t.p.v. de Benthem is toen een rotonde aangebracht, met de bedoeling een afslag te maken met een
rondweg richting Deurne, (achter het Hagelkruis door). Maar dit is heden moeilijk, want ze hebben er huizen neergezet.
Levensloop bestendig senioren woningen te bouwen, (hier is zéér vraag naar, dat weet ik zeker)
U heeft hiervoor bouwrijpe grond ter beschikking, (tussen de Beatrixstraat- en Sint Jozefsheil in)
Ongeveer 10 jr. geleden zijn wij hier al mee bezig geweest, de grond is bouwrijp gemaakt door de gemeente, en door ons verkaveld, en er waren toen
veel gegadigden. Maar op het laatste moment trok de gemeente zich terug, (kreeg natuurlijk zoals altijd schrik van de buurt). Nu maken deze buren
illegaal gebruik van uw grond, waarop vele woningen kunnen worden gebouwd. De gemeente heeft in dit plan al zéér veel euro's voor niets uitgegeven !!
Deze bouwkavels brengen miljoenen euro's op, (laat dit ge
er wordt naar mijn mening veel te weinig gedaan aan de overlast van geur en fijnstof door de intensieve veeteelt. Daarbij vindt nog steeds uitbreiding
plaats van het aantal dieren, onbegrijpelijk en maatschappelijk onverantwoord.
Er wordt veel gesproken over zonne energie en subsidie voor verduurzaming en vergroening. Wat gebeurt er voor de huizen welke door het vele groen
rondom huis, niet de mogelijkheid hebben om zonnepanelen aan te leggen?
Geef geen vergunningen af voor uitbreiding van de veestapel.
Protesteer bij de provincie tegen het verhandelen van stikstofrechten.
Stimuleer stoppen van boeren.
Gemeente zou plaatselijke ondernemers moeten betrekken bij aanschaf van zonnepanelen e.d. Via de Groene zone loopt het allemaal met bedrijven van
buiten de regio, dat is jammer. Ook schadelijk voor het milieu, mensen k men helemaal uit Amstelveen hier heen om projecten uit te voeren!
Goed dat de gemeente inventariseert.
Hopenlijk lukt het om nóg dichter bij de inwoners te komen staan!
Bedankt!
goed dat u een enquête houdt
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Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel

Graag de Wilhelminastraat veiliger maken ,riool opknappen ,zodat het regenwater beter weg kan lopen .
De grote oude bomen verwijderen ,trottoir opknappen zodat de mensen (zekere de oudere mensen )beter en veiliger kunnen wandelen .
Het staat op papier eind 2021 .
We hopen dat ze dat waar kunnen maken
heb het idee dat sommige ambtenaren niet kundig en eerlijk zijn naar de inwoners
heb ik al aangegeven in vorige vraag
Heb mijn opmerkingen al duidelijk aangegeven

Bakel

Het lijkt al jaren zo dat Bakel op de tweede plaats komt in de gemeente Gemert-Bakel. Dit is zo bij besluiten, financiële zaken en ideeën.
Hoop dat er hier op de kanthoeve onderhand eens wat meer betrokkenheid van de gemeente is en wat meer eigen burgers hier komen wonen
i.p.v.alleen arbeidsmigranten !!
Hopelijk wordt het centrum wat levendiger door terrassen en gezelligheid in plaats van verouderde panden waar (volgens mij) niks meer te beleven is
zoals het pand van de Fuze.
Ik blijf me erover verbazen, dat als wij iets van de gemeente gedaan willen krijgen, vergunningstechnisch we aan allerhande eisen/termijnen ed moeten
voldoen, en zo niet vervallen al onze rechten. En dat deze zelfde eisen/en termijnen door de gemeente en provincie zonder gevolgen voor hen, zo
makkelijk aan de laars worden gelapt. Het meten met 2 - maten.
Ik geef geen opmerkingen of suggesties, want ik heb niet het idee dat de gemeente hiermee iets doet
Ik heb nog niet veel extra contacten met de gemeente, buiten de gebruikelijke diensten en de belastingen.
Ik heb nog nooit eerder zo'n vragenlijst gehad, erg leuk om te zien dat jullie, ondanks dat jullie zo'n kleine gemeente zijn, toch veel dingen lijken aan te
pakken (op basis van de vragenlijst). Ik herken helaas (nog) niet alles, maar ik woon hier dan ook nog niet heel lang. Tot nu toe is mijn ervaring positief,
dus ga zo door zou ik zeggen.
Ik weet van heel veel dingen niet wat de gemeente doet. Niet zo zichtbaar. Veel aandacht gaat naar Gemert. De plantsoenen in Bakel zijn vaak slecht
onderhouden.

Bakel

Inspraak door burgers is een zeer goede zaak, maar men reageert vaak op gevoel, waardoor de aangedragen oplossingen niet altijd zullen gaan werken.
De gemeente hoort alle aspecten te toetsen door hier deskundigheid tegenover te zetten. Daarnaast bestaat het gevaar dat inspraak gestuurd worden
door belanghebbenden, bijvoorbeeld door de wijze van vraagstelling of door bepaalde groepen niet uit te nodigen.

Bakel

Jaren heb ik al het gevoel dat er voor onze oudere mensen geen ruimte is in het dorp. Als ik rond me heen kijk in de overige dorpen van de Gemeente
Gemert Bakel wordt er voor deze categorie meer gebouwd. Het geeft een gedachte dat in Gemert alles kan maar in ons kerkdorp maar weinig!,

Bakel
Bakel

Bakel
Bakel
Bakel

Bakel

Pagina 210 van 222

Vraag 64

Bakel
Bakel

Bakel
Bakel

Je kunt mensen meer betrekken bij de gemeente door per straat of wijk schriftelijk of per mail te vragen wat er speelt of welke eventuele klachten men
ondervindt of heeft, waar de gemeente misschien iets aan kan doen. Zo kun je nagaan of er meer gemeenschappelijke klachten zijn en geeft de burger
het gevoel dat de gemeente er voor je is als het nodig is. Meer betrokkenheid geeft veel mensen een goed en veiliger gevoel. Zo weet de gemeente ook
op welke straten en/of wijken men zich meer moet richten.
Kijk niet alleen naar de landbouw
Kijk serieus en praktisch naar zaken en bespaar hiermee onnodig hoge uitgaven voor initiatiefnemers, maar zeker ook als gemeente (en in het laatste
geval dus de burger). Ga met geld om alsof het je eigen portemonnee is. In dat geval zullen er ook praktische en reëlere keuzes gemaakt gaan worden die
voor de burger ook het gewenste effect opleveren. Dit laatste zou ook goed zijn als ambtenaren op deze wijze werken.
meer bankjes plaatsen in de gemeenten. ook buiten de bebouwde kom. zodat ik ook kan gaan wandelen en af en toe kan gaan zitten om even uit te
rusten en zo verder kan komen als rond mijn huis
Meer bouwen voor starters, het is bijna onmogelijk om aan een koophuis te komen in Bakel.
Wijzigingen ter "bevordering" van de verkeersveiligheid eerst afstemmen met omwonenden in plaats van gewoon plaatsen.
Meedenken met horeca en retail ipv alles zo moeilijk mogelijk maken.

Bakel
Bakel

Bakel
Bakel
Bakel
Bakel

Bakel

Minder in Gemert investeren meer in de andere kernen.
Meer plekken waar je pmd zakken kunt ophalen!
nog eens goed onderzoek doen of een MFA noodzakelijk is gegevens komen uit 2016 je kunt 4 miljoen maar 1 keer uitgeven ?!!
starters woningen pretenderen
geen uitbreiding industrie terrein
dorpsstraat verleggen of alleen in t weekend afsluiten om meer leefbaarheid in de kern
Nogmaals het realiseren van een politiepost in Bakel en een filiaaltje van de gemeente en de rabobank.Nu moeten we telkens naar Gemert.
Pak a.u.b de veiligheid van de Gemertseweg serieus op! Er komen hier steeds meer jonge gezinnen (met kinderen). Er word hier echt onveilig hard
gereden.
Rondweg om verkeerd drukte door de doorgaandeweg te reduceren. Meer bouwen voor ouderen en jongeren. Meer vrijheid agrariërs in door
ontwikkelen / alternatieve activiteit buiten gebied
Vorig jaar verschillende pogingen gedaan over de WOZ waarde richting gemeente, zouden teruggebeld worden, na vaak bellen naar de gemeente, nooit
teruggebeld door de gemeente, hebben we een bureau ingeschakeld, ten kosten van de gemeente. De gemeente onnodig op onkosten opgezadeld, zo
jammer.
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Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Bakel
Milheeze

Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze

Milheeze
Milheeze

Milheeze

Milheeze

waarom in Gemert weer nieuw centrum, heeft een paar jaar geleden al zoveel gekost! is toch niets mis mee. de eendracht is toch ook een prima gebouw.
zorg dat er in Bakel een nieuwe sporthal komt bij 't Zand zodat er weer goed gesport kan worden en er ook beter toernooi/ activiteit voor de kinderen en
andere gehouden kan worden of iets dergelijks. de ruimte is nodig er is groei bij mijn vereniging.
fietspaden opknappen (Bakel) er zijn mensen bij mij in de straat die niet meer de fiets pakken vanwege de wortels en gaten omdat ze dan lichamelijke
klachten krijgen.
Zie hoe de autodichtheid toeneemt en daarmee de parkeerproblemen. Anticipeer op het komende ruimtegebrek.
Zie opmerking vraag 50. En aandacht voor losliggende stoeptegels.
Zo snel mogelijk bomen rooien en nieuwe aanplanten zodat de trottoir weer voor iedereen gangbaar zijn
Zorg dat we de overlast door de bomen in de straat wordt opgelost en leg niet het probleem bij de bewoners
A.u.b. Geen Rutte doctrine.
Allen dorpen meer gelijkwaardiger behandelen.
Milieu straat Bakel weer openen .
Alleen bestemmingsverkeer door het centrum van het dorp.
bekend
Belangrijk vind ik de winkels veilig te kunnen bereiken. Per automaat zeker ook per fiets.Ook in de winter wanneer de wegen glad en besneeuwd zijn. De
wegen worden overigens goed onderhouden.
Betere handhaving bij verleende vergunningen met als voorbeeld erfbeplanting
Betrek de inwoner meer door evt deze enquêtes of andere mogelijkheden vooral in het buitengebied
Dat ze in het buitengebied vaker de bermen moeten maaien. Vooral bij zijwegen. Daar is het zicht naar links en rechts vaak beperkt door het lange gewas
, wat voor gevaarlijke situaties zorgt
Dat ze meer doen aan verkeersveiligheid, en dat er op dorpen ook eens meer te doen is en meer kan ipv van alleen in Gemert en Bakel . Zoals een vaste
skatebaan een onderkomen voor de jongeren , als ik hoor wat er in steden gedaan word
Word er hier niets georganiseerd of gedaan als alleen miljoenen uitgeven aan een plein
De door de gemeente verzonden brief ter uitnodiging van de enquete had ook op één A-4tje gekund door dubbelzijdig af te drukken. Is technisch zeer
goed mogelijk. Scheelt uiteindelijk milieu etc.
De gemeente heeft vooral aandacht voor de grote plaats van onze gemeente. Daar wordt alles veel sneller geregeld en er is meer aandacht voor. De
kleinere dorpen zijn minder belangrijk en dat stoort mensen. In de tijd dat de gemeente Bakel Milheeze en Rips er nog was, was alles veel beter.
Jammer dat we bij Gemert zijn gemoeten en niet bij Deurne zijn gevoegd, wat veel beter en praktischer zou zijn geweest.
De gemeente kent mijn mening
Wij zijn in Augustus 60 jaar getrouwd en heb een mail naar der gemeente gestuurd met de mdeedeling dat nioemand van de
gemeente welkom is op deze dag
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De zeven kernen die onze gemeente rijk is, levendig en veilig houden.
Denk aan de huisvesting, niet alleen voor ouderen maar ook zeker voor de jeugd ( vergrijzing ).

Milheeze

Droogte stress is geen onderwerp waar de gemeente kennis of competentie in heeft, beter er dan ook geen suggestieve vragen over te stellen
Er wordt veel te weinig senioren woningen gebouwd zodat er geen doorstroming plaats kan vinden ( vaak 1 volwassene in vrijstaand / gezinswoning) ,
tevens wegen buitengebied slecht onderhouden ( veel verschil met gemeente Deurne)
Goed initiatief om te peilen. Met alles zorgvuldig invullen is echter veel meer tijd gemoeid dan aangegeven en is daarom niet gelukt.
Graag een sporthal in Milheeze zodat wij met onze vereniging vooruit kunnen en ook de jeugd van Milheeze kunnen laten sporten
Heb ik al eerder in de enquete gezegd.

Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze

Het aanpakken verkeersoverlast en met name vrachtverkeer in de kerkdorpen (bijna allemaal doorvoer-dorpen) verdient echt aandacht!
het aardgas vrijmaken van woningen is niet te betalen voor oudere, van voor 1980 gebouwde, huizen!
Hoeven 6 afgebrandde boerderij een grote puinhoop. Opruimen die troep. Hoeven 4, ingestort huis. Opruimen die troep.
HONDEN OVERLAST
IN DE TUIN VOOR MIJN HUIS STINK HET DE HELE ZOMER NAAR HONDEN URIENE -DROLLE
Houd rekening met de menselijke maat in besluitvorming.
Hulp van nuggers (niet uitkeringsgerechtigde). Deze worden gediscrimineerd. Je krijgt alleen hulp, subsidie met een uitkering of beperking. Daardoor
achterstand op arbeidsmarkt. De ervaring is dat er met suggesties en opmerkingen niets wordt gedaan wellicht een

Milheeze
Milheeze
Milheeze

Ik heb alles benoemd: toekomst van de woonomgeving, groenvoorziening en parkeerplaatsen aanleggen. Zorgen voor een betere en mooie omgeving.
Ik wens u succes met deze burgerpeiling. Ik hoop dat het eindresultaat spoedig zichtbaar wordt

Milheeze
Milheeze

Ik woon in buitengebied. Vind dat gemeente inwoners buitengebied vaak “vergeet”. Bijv. Glasvezel, wij zijn ook gewone burgers maar moeten flink
betalen. Ik vrees dat het met verduurzaming ook zo gaat. Eerst kern Gemert, dan dorpen en buitengebied zoekt het op eigegn kosten maar zelf uit.
Bij OZB weet gemeente ons wel te vinden.
Investeer ook in de dorpen die niet direct de kern van Gemert zijn. Ben daar ook verantwoordelijk voor!!!

Milheeze
Milheeze
Milheeze

Jullie spreken altijd over lokale ondernemers te moeten steunen. Maar werken tegen als een vereniging iets door lokale ondernemers gedaan willen
hebben, dat moet dan door een goedkoper, maar ook kwalitatief mindere partner van de gemeente gedaan worden. Erg jammer
Laat a.u.b. De mensen met honden zelf hun troep opruimen! Hondenpoep bij mensen in de tuin.
laat de gemeente vaker van dit soort dingen doen, maar dan ook vanuit de gegevens HANDELEN
en meer communiceren met de nieuwe media wat ze nu dagdagelijks doet voor de gemeenschap
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laat je ook eens wat vaker in de dorpen zien !

Milheeze

leuk deze enquete. ik ben bang dat er (weer) niks mee gedaan wordt. Althans niet met de kritiek maar wel om zich op de borst te kloppen voor de goede
cijfers. Politiek en gemeentebestuur heeft geen notie van wat er in de dorpen leeft. Zeker niet in de andere dorpen dan Gemert en Bakel (en een beetje
Elsendorp). Enige geluid dat er uit Gemert komt is dat er geen geld is, maar om Gemert en Bakel op te knappen is altijd wel geld.
Maatregelen tav milieu en energietransitie gaan me te langzaam.
Meer aandach voor kleinete kernen
Meer aandacht/geld voor de kleine kernen
onderhoud aan wegen bij winters weer, zeer slecht onderhoud. gevaar voor deelnemen aan het verkeer
onderhoud bomen
Oog en oren hebben voor burgerinitiatieven in de breedste zin
Over dat gasvrij maken, ik denk dat waterstof de toekomst is, en dat gaat ook door de gasleiding dus laat die gewoon zitten waar ze zitten want die
hebben we nog nodig. Wetende dat we met zonnepanelen nooit voldoende energie op kunnen wekken lijkt het mij zinvoller om verder te kijken, en ik
ben bang dat zonnepanelen het asbest van de toekomst is.
Maar probeer eerst maar eens te zorgen dat het verkeer in Milheeze veiliger is en dat de ‘oudere’ jeugd zich ook kan vermaken.
Dus politiek er is nog zat werk aan de winkel
Prima om deze uitvraag te doen.
Sporthal
stallen afbreken en km verder weer een opbouwen waar zijn we mee bezig alles op een hoop in twee vierkante km zeer veel varkens hoe is het
mogenlijk dat we gezond kunnen ademen/
Stop met het bevooroordelen van mensen die iets kunnen doen wat de gemeente graag wil.
veel meer vergroenen;
veel meer energieverbruik beperken;
niet steeds meer en groter, maar minder en kleiner
verbetering en verduidelijking subsidiebeleid
Volg eens een keer vragen van mensen uit de gemeente op. Ben al 3 jaar bezig met een issue hier in de staart. Totaal geen inleving vanuit de gemeente.
Blijkbaar hebben mensen die 'likken' bij de gemeente een streepje voor.

Milheeze
Milheeze
Handel
Handel

Wat ik al eerder aangaf,
Hopelijk kunnen er in Milheeze bungalows voor oudere mensen gebouwd worden zodat er oudere woningen vrij komen voor de jongere generatie.
willen jullie ook nog mijn pincode weten!!!!
Betere subsidie voor energiebesparende maatregelen
Bijeenkomsten organiseren voor de ondernemers die gepensioneerd zijn. We houden van een goed gesprek

Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze

Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze
Milheeze

Milheeze
Milheeze
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Handel
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Handel
Handel

De buurtondersteuning is een mooi initiatief. Daaraan zou de gemeente op andere gebieden een voorbeeld aan kunnen nemen.
De gemeente hanteert natuurlijk ook de "huishoudelijke maat" en daarbij wens ik haar veel succes. Heeft de gemeente nog de regie in handen bij de
renovatie en verbouwing van 'ons' Gemerts kasteel. Heeft de gemeenteraad genoeg deskundigheid in huis om de problemen van deze tijd te doorzien en
is het "gemeentelijk apparaat" voldoende voorbereid en in staat om "hele" kwesties als jeugdzorg, vergrijzing en woningbouw aan te pakken? En is de
boerenlobby nog zo groot?
De gemeente moet dienstbaar zijn naar hun inwoners, dat ontbreekt in Gemert-Bakel dikwijls!
De ''milieu straat van Handel'' aan de Ossenkapelweg is verschrikkelijk ! Deze is denk te veel in het zicht zodat er te veel gebruik van gemaakt wordt
door mensen van buiten Handel en daardoor regelmatig overvol/ vies is !!
Doe iets aan de drukte en snelheid in de hoofdstraat, auto, vrachtauto, bestelbussen, werkverkeer met aanhanger, lijndienst.
Doorgaande weg in Handel is te smal en zeker als fietser voel ik me onveilig.
Verzamelpunt in Handel van glasbak, pampers etc. is vaak een puinhoop. Cameratoezicht zou wel helpen.
Dan krijgen we misschien ook onze kledingcontainer weer terug.
Er voor zorg te dragen dat veel dingen voor de modale mens behapbaar blijven. Niet alles dichtspijkeren met beleidsvisies en
structuurnota's waar dan alleen maar vanaf geweken kan worden d.m.v. geldverslindende procedures. Ik vind de gemeente moet dicht bij de mensen
staan. De regeltjes waaraan we gebonden zijn komen van de hogere instanties en geven al regeldruk te over, maar of dit gaat werken?
Gelieve meer aandacht besteden aan de fietspaden, het niet plaatsen van grote boeren bedrijven, laagdrempelige integratie van bedrijven om welvaart in
de gemeente te vergroten.
Daarnaast hebben de (vrouwelijke) wethouderraad goed werk geleverd!!
Gemeente moet er voor álle inwoners zijn. Niet de ene (groep) burgers wel betrekken in plannen en de andere groep aan hun lot overlaten of oprotbeleid
op toepassen. Indien een burger klachten heeft over de bejegening door medewerkers van de gemeente moet de gemeente dit oppikken en niet onder
het tapijt schuiven. Problemen stapelen zich daarna alleen maar op!
Meer transparantie in zijn plannen en beslissingen. Geen verborgen agenda's en antwoorden geven als je om verduidelijking vraagt
Niet met lijstjes gaan werken wie naast de Expats wel en wie niet op Rooye Asch mogen gaan wonen. Komt er dus weer op neer dat men niet partijdig
moet zijn, geen verschil moet maken en integer moet zijn.
Goed dat de Gemeente interesse heeft in haar burgers .
Een mooier woord voor overheid , vind ik dienstbaarheid .
Handhaven, handhaven en handhaven. Het gedrag van direct omwonenden tast de leefbaarheid van de buurt ernstig aan.
Heel veel zaken zijn in Gemert prima geregeld, waardoor het aantrekkelijk wonen is.
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Handel
Handel

Het laatste inhoudelijke deel ging over de energietransitie. Alsof die op zichzelf staat. Zo handelt de gemeente ook; zij handelt in opdracht van de
klimaatwet. Maar de grote actuele vraagstukken gaan over veel meer en hangen onderling met elkaar samen. Het is dat ook een enorme gemiste kans
dat dit niet heel anders ingestoken/aangevlogen wordt.
Advies: kijk/verken (samen met gemeenschap) wat voor soort samenleving we (in de toekomst) willen zijn. (Dat moet wat diepte hebben, ofwel verder
kijken dan de oppervlakkige primaire impulsen.) Kijk waar we nu staan (o.a. IPCC, IPBES en WNF-rapporten) en zet dan een strategie uit die ons allen van
'hier&nu' naar 'ginds&straks' brengt. Vermoedelijk betekent een dergelijke aanpak dat een lokale overheid samen met de gemeenschap aan de slag gaat
vanuit een welbegrepen gezamenlijk(!) (eigen)belang van alle betrokkenen.
Hopelijk houdt de gemeente tegen dat particulieren grote zonnevelden aan laten leggen. Zou eeuwige zonde zijn voor onze mooie groene gemeente.
Goede grond moet men niet verkwanselen. Men kan beter al die megastallen en bedrijvenpanden eerst vol leggen, dan heeft men zeker voldoende voor
onze eigen inwoners....
huisjes schuintegenover de school in de olvrouwestraat afbreken tot het café mooi plein van maken met een paar nieuwe woningen bouwen waar de
oude bron stond. En parkeerplaatsen. Dat zou mooi zijn.
Huurhuizen aan de juiste mensen toekennen en zeker niet aan mensen die overlast veroorzaken.
Iets minder lange enquetes
Ik heb deze vragenlijst zogoed als mogelijk ingevuld, maar omdat wij nog maar 6 maanden in Handel wonen zijn sommige vragen voor mij onmogelijk te
beoordelen
Ik heb niet echt een goed gevoel bij de gemeente gemert bakel denken vaak niet mee met de burgers doen alsof dat wel is maar praktijk voorbeelden
wijzen uit van niet. Waarom moet bijv. In Handel alles tot op de m2 volgebouwd worden en zie je in gemert dat daar wel mooie woonwijken zijn met
woningbouw en groen. Hopelijk kunnen ze hieraan werken .
Ik wens je veel succes dit onderzoek

Handel

Ik zou willen dat de taal en de manier van debatteren van politici in de gemeenteraad van een ander niveau zou zijn. Nu schrikt het mij in ieder geval af
om iets in de politiek te willen gaan doen, terwijl ik het belang van de gemeenteraad en het college van B en W zeker wel zie.

Handel

Handel
Handel
Handel
Handel
Handel

Handel
Handel

In Handel waar de oude Bron heeft gestaan. Daar zou een mooie ontmoetingsplein gecrieerd kunnen worden. Waar ook buitensport activiteiten
georganiseerd kunnen worden voor jong en oud. Er kunnen (zomer) bijeenkomsten gehouden worden waar mensen die zich eenzaam voelen bij
betrokken worden. Er kan een gemeenschappelijke groentetuin aangelegd worden. Het is belangrijk dat mensen plezier kunnen maken, elkaar kunnen
ontmoeten. En buiten zijn is daar de beste manier voor. Voor sommige mensen is een gebouw binnen gaan om andere te ontmoeten al een te hoge
drempel. Buiten samen bezig zijn werkt genezend voor heel veel kwalen en belemmeringen. Ik zou daar graag hier een rol in spelen met het meedenken
en ontwikkelen van een buiten ontmoetingsplaats in Gemert-Bakel.
In het verleden hebben wij grote onenigheden gehad met onwillige buren, we hebben toen hulp gezocht bij gemeente en de
burgemeester, maar zij konden of wilden ons niet helpen. ik hoop dat dat inmiddels verbeterd is.
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kan ik hier wel in zetten maar wordt toch nik mee gedaan.
Kijk als gemeente wat alerter naar illegale activiteiten in mijn buurt.

Handel
Handel
Handel
Handel
Handel
Handel

-misschien toch een verbetering van de informatievoorziening
-politiek mag, denk ik, zich wat meer nog richten op de burger en zich niet verleiden tot navelstaren (raadsvergadering op Gemert Centraal)
Ombudsman/vrouw
Ondersteun verenigingen meer om zo de leefbaarheid intact te houden/te verbeteren
Succes!
Veel succes
Weet niet of ik dit hier kwijt kan, maar wij zouden graag wat meer controle zien betreffende parkeer en rijgedrag in ons dorp.

Handel
Handel

Handel
Handel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel

Zoals hiervoor al aangegeven moet de gemeente een veel actiever bouwbeleid voeren. Zorgen voor voldoende bestemmingplannen zodat mensen geen
jaren behoeven te wachten op een bouwkavel. Ook stimuleren dat er voldoende (sociale) huurwoningen in de kernen worden gerealiseerd.
Zoals ik al heb vermeld de glasvezel die we hebben moeten betalen en in de winter word hier niet of nauwelijks gestrooid
Zorg ervoor dat koste wat het kost de Noord-Om Gemert nu !! via een nieuw !! tracé op de West-Om Boekel wordt aangesloten. En niet op de lange baan
wordt geschoven. Idem de brug bij Beek en Donk. Maak nu !! dat die regionale verbindingen de broodnodige adequate infrastructuur krijgen !! Is van
strategisch "levensbelang" voor Gemert en de gehele regio.
Zou graag herinrichting zien, in een gedeelte Mariahofke /Haveltweg en Handelseweg
Dat de groene container langer om de 14 dagen opgehaald wordt.
Dat het fietspad tussen De Mortel en Gemert een keer vernieuwd wordt.
Dat ze niet als de ministerraad, ook achter kamertjes heeft en hier beslissingen worden genomen.
Bewoners komen er meestal bekaaid er van af. Luisteren naar de gemeenteraad en samen doen.
Ga bij buurgemeente Boekel te rade als het gaat om woningbouw.
Handhaven op vergunningen en zeker stellen dat buurt betrokken en geïnformeerd is alvorens vergunningen te verlenen.
Heb de indruk dat het algehele buiten-onderhoud in de kerkdorpen minder is als in Gemert/centrum
Heb in vragenlijst al zaken aangegeven!
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Het valt mij op dat bij vergunningverleningen de werkzaamheden waarvoor een vergunning wordt gevraagd al volop aan de gang zijn, of soms zelfs al
voltooid voordat de aanvraag wordt vermeld in de gemeenteberichten in het Gemerts Nieuwsblad.
Momenteel speelt er in de gemeente de kasteelkwestie. Ik heb het idee dat de gemeente zich BEWUST een oor laat aannaaien door B&L. Er zijn geen
concrete over-all-plannen. Stukje bij beetje worden aanvragen ingediend en wijzigingen op die aanvragen en iedere keer gaat de gemeente in de
aanvragen/wijzigingen mee. Op deze manier komt de gemeente in de nabije toekomst voor een aantal voldongen feiten te staan, omdat bepaalde
toekomstige kwesties in dit warrige voortraject al impilciet zijn goedgekeurd, zonder dat daartegen dan nog bezwaar kan worden gemaakt.
Kortom er wordt door de gemeente en deze projectontwikkelaar en spelletje gespeeld. Dit zelfde was het geval met het klooster in Gemert. Hofjes
De Mortel stuctuur, geen hoogbouw blabla. Nu zie ik een
Ik heb 1 volwassene kind die graag op zichzelf wil van wonen, maar er zijn geen kleine betaalbare woning in de Mortel die hij ooit kan kopen. In de
De Mortel Mortel zijn alleen grote woningen te koop.
Ik heb mij verbaasd over het zeer slechte strooibeleid in februari toen de scholen weer open gingen. De hoofdwegen waren vrijwel onbegaanbaar. En op
de grens met Bakel en Deurne waren alle wegen ineens schoon. Als het gewoonweg niet kan, heb ik daar uiteraard begrip voor. Maar van Gemert naar
De Mortel Bakel was het een week lang dramatisch, terwijl het in Deurne vanaf maandagavond vrijwel schoon was.
Ik vind dat er veel meer gebouwd moet gaan worden voor alleenstaande jongeren. Zij kunnen niet aan een huurwoning komen en wanneer ze er een
vinden wordt de hoofdprijs gevraagd en omdat ze teveel verdienen kunnen ze geen huursubsidie krijgen en kunnen ze ook niet sparen om later een huis
De Mortel te kopen. Er zouden veel meer starterswoningen gebouwd moeten worden met mogelijkheid tot doorstroom.
ik zou graag willen dat er in het buitengebied ook bladkorven komen staan , en niet alleen in de kern.
De Mortel in het buitengebied wonen ook mensen
In mijn buurt heb ik veel last van rook, veroorzaakt door kachels/open haarden.
De Mortel Vooral avonds en nachts. Mogelijk kunnen hierop gemeentelijke verordeningen worden toegepast.
investeer meer in de kerkdorpen .
laat de jeugd geen 10 tot 15 jaar wachten op een bouwkavel .
De Mortel tewijlker honderder hektaren grond liggen.
De Mortel Kom eens aan i.p.v. achter het buro te blijven zitten. Ga de wijk in en bel eens aan
Kruisingen van Dr.Quayweg zou duidelijker en overzichtiger moeten zijn en kruising kastanjelaan , pastoor van de eindestraat lochterweg een verhoging
De Mortel met een 4kant blok .
Let op oneerlijkheid. Als men een mantelzorg woning bouwt en de mensen overlijden zorg dan dat de woning weer schuur wordt. Als een boerderij
afgebroken moet worden zorg dan dat ie afgebroken wordt ipv dat ie weer door 3 mensen verhuurd wordt. Dit zijn ergernissen die vele mensen hebben.
De Mortel Regels zijn regels.
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De Mortel

De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Mortel
De Rips

De Rips

De Rips

Meer medewerking aan particulieren initiatief tot vergroening van energie plannen, niet van achter een bureau wijzen op remmende bestaande
regelgeving. Maar het veld ingaan, ter plekken zaken in ogen schouw nemen ,pas dan kijken of het regeltje wel moet worden toe gepast. Dus meer flex in
de toepassing. los- en bovenstaande , een hij wel ik niet discussie.
Probeer als gemeente en politiek eens meer naar de mensen te luisteren wat er leeft en waar de wensen liggen. Daarbij is het moeilijk om de gewone
man en vrouw te bereiken, om daar mee te sparren. Verder vind ik al met al dat het niet slecht gaat in de gemeente Gemert-Bakel. Probeer nog een
beetje op de centjes te letten, voor als het eens een keer tegen zit. Succes !!
Veel last van ratten en buurman paar deuren verder gooit brood op de kippenkooi 100 de kraaien vliegen er op af en de ratten lusten het ook hij is al
gewaarschuwd maar geeft hij niks om
verlos ons van de (boeren)overlast
vraagsteling vond ik soms zodanig dat het antwoord moeilijk kort en duidelijk kan zijn.
Wat ik al eerder aangegeven heb, dat het illegaal wonen bij ons in het bos aangepakt wordt. Wij betalen ook netjes onze WOZ waarde waar we hard voor
moeten werken.
We wonen ps 6 maanden in de gemeente en door corona hebben we minder contact met de buurt dan we zouden hopen in een gewone tijd. Dit heeft
ook invloed op veel van de vragen over het buurt- en verenigingsleven op dit moment.
zoals al aangegeven, de politieke spelletjes en smeerlapperijen moeten ophouden, zeker bij het voltalige college van b & W
Aantrekkelijker maken dat de jeugd hier kan bouwen en blijven wonen, dit voor de leefbaarheid van ons dorp!
Er zijn al jaren geen huizen meer gebouwd!!!
Als burger in het buitengebied voel ik me vaak achtergesteld. Er wordt niet naar klachten geluisterd.
De Rips wordt vaak niet gehoord bij de gemeente. Heb het gevoel dat De Rips gebruikt wordt om alles te dumpen wat Gemert kwijt wil.
Graag zou ik ook willen dat er gehandhaafd wordt wat betreft erfbeplanting. Er is jaren geleden stellig beloofd dat in het
LOG gebied veel groen zou komen rond de bedrijven. Aub doe hier iets aan
De leefbaarheid van de rips. Er worden al jaren nauwelijks of geen huizen gebouwd. Als dit zo door gaat wordt dit een slapend dorp en kun je het
helemaal vol zetten met windmolens en zonnepanelen. Als je naar de omliggende dorpen kijkt milheeze en de mortel daar wordt al jaren volop gebouwd
, zelfs tijdens de crisis van een paar jaar geleden. Daar mag wel eens iets aan gedaan worden. Alle jeugd vertrekt nu naar Deurne. Dit komt niet ten goede
aan het verenigingsleven, school etc.
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De Rips

De Rips
De Rips
De Rips
De Rips

De Rips
De Rips
De Rips

De Rips leef baar houden door sneller en meer te bouwen voor jonge mensen zodat er meer kinderen komen voor school en verenigingen en meer
sociale voorzieningen
De Rips eens meer voorrang geven op alles voor nieuwe ontwikkelingen niet altijd op de laatste plaats komen en wat ze in andere dorpen niet willen
naar De Rips in de schoenen schuiven
Zorgen voor meer voorzieningen De winkel moet ook kunnen blijven bestaan
Denk eens meer aan de leefbaarheid van De Rips
Waarom kan er in Andere dorpen wel snel en veel gebouwd worden naar eigen keuze
De Rips loopt al 50 Jaar achter wat leefbaarheid betreft
Breek grote varkensstallen af en plaats hier zonnepanelen als er minder stank en vliegenoverlast is dan willen de mensen ook graag weer in De Rips
wonen en dan komt het met de laafbaarheid ook weer goed
Er is een tijd geprobeerd de taken van de gemeente onder te brengen bij de dorpen en zo de mensen zelf verantwoordelijk maken. Denk aan het
onderhoud van sportvelden, en ook het bijhouden van groenvoorziening voor de eigen deur. We merken dat er al weinig animo is om in een dorp
vrijwilligers te krijgen voor verenigingen / klusjes, dus taken onder brengen bij burgers gaat lastig. Verzoek om dan ook niet te lichtzinnig te denken over
zulke punten. Het komt altijd op dezelfde mensen neer, en vaak nog de mensen van de oude garde waarbij nieuwe jonge aanwas bijna niet te vinden zijn.
Zorg dat het dorp zich serieus genomen voelt. Bespreek belangrijke punten open en eerlijk met hen: plan windmolens is geen goed voorbeeld, plan
bouwkavels was dat wel bedoeld, maar loopt nu ook niet. Communicatie is vaak toch een sleutelrol.
Persoonlijk heb ik ervaren dat de zorg neerleggen bij de gemeente mbt jeugdzorg, geen verbetering is geweest. Het op tijd krijgen van een noodzakelijke
beschikking vergt erg veel inspanning en e
heb meer aandacht voor de kleine kernen en niet alleen Gemert
Het zou mooi zijn als de gemeente zich zou inspannen om heropening van Vliegbasis de Peel tegen te houden. Dit zou de leefbaarheid en de
natuurgebieden in de omliggende dorpen ten goede komen.
Ik hoop dat de gemeente zich meer gaat inzetten voor onze plaatselijke bevolking!
Maak de rips aantrekkelijker!
Bouw er (huur) woningen zodat iedereen hier kan blijven wonen. Want anders hebben we straks we geen nieuwe kinderen op school. Duurt nu te lang.
In bakel en milheeze blijven ze maar bouwen. Waarom kan dat niet in de rips.
Zet er een normalere supermarkt neer, zodat mensen ook hier zelfstandig kunnen blijven wonen en mensen ook in het dorp wil blijven wonen. Over een
paar jaar zal de dagwinkel sluiten ivm geen opvolgers hebben. Promoot het meer.
Leukere speeltuintjes, zodat alle kinderen kunnen spelen. Ook de kleintjes van 2 tot 4 jaar.
En hou het groenvoorziening bij, niet alleen bij het plein, maar ook in andere straten!
Meer aandacht voor de kleine kernen!!
Meer naar de kleine dorpen of gemeenschap kijken om voor ouderen iets te organiseren. Koersbal, Jeu de boules of iets dergelijks.
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De Rips
De Rips
De Rips

Mensen betrekken bij wat er gedaan wordt houd niet alleen in dat men iedereen informeert over wat er besloten is.
Belangrijk is om informatie tijdig te verstrekken over wat de plannen zijn en de mensen mee laten praten. Als daarna een besluit genomen is ook duidelijk
aangeven waarom dat besluit en waarom niet een alternatief.
Een voorbeeld zou kunnen zijn. Dat de kosten van afvalinzameling hoger zijn geworden omdat te veel mensen hun afval niet scheiden waardoor de
kosten hoger komen te liggen, maar omdat er veel buurten zijn waar de buurt zelf zorgt voor het schoonhouden van hun buurt en het opruimen van
groenafval plaatsen we permanente groenbakken centraal in de buurten.
Raar om te vragen welke vereniginge we de afgelopen 12 maanden geweest zijn alles is dicht
stop heropening vliegbasis de peel. ben zuinig op natuur. zorg voor minder hard rijdend verkeer dmv traject controlles of flitskasten. geen windmolens.
eerst daken vol panelen voordat er velden aangelegd worden.

Terugkijkend op deze invullijst, klinkt het me allemaal niet positief. Helaas kan ik er niet meer van maken.
Wat me in kontakten met gemeenten diensten vaker overkomt is dat er een gebrek lijkt te zijn aan "probleemeigenaars". Mensen die het antwoordt op
een vraag geven en je niet afschepen met het antwoord het door te zullen geven en vervolgens niets meer laten horen, met als gevolg dat er geen
antwoord op je vraag komt en je weer opnieuw moet bellen met vaak hetzelfde gevolg.
Om een voorbeeld te noemen hadden we contact gehad met een dienst en iets afgesproken voor als het nodig was. Zo gezegd zo gedaan . De persoon
waar we het mee afgesproken hadden zou het regelen. Na twee weken nog niets gehoord over de voortgaan, toch maar eens gebeld . Betreffende
persoon bleek op vakantie en er was niets genoteerd/ geregeld. Heb toen mijn verhaal gedaan aan de persoon, die ik aan de telefoon had. Antwoord van
De Rips
betreffende persoon was dat e.e.a. zomaar niet kon en nog eens beoordeeld moest worden terwijl de vorige pe
De Rips
terugkoppeling van de uitkomsten en wat gemeente hier mee doet
Wij hebben veel te grote bomen in onze straat staan, zij belemmeren ook de zon op onze zonnepanelen, al vaker aangegeven wordt niet op gereageerd.
De boom trekt ook veel water weg uit de tuinen. Heel jammer dat hier geen aandacht voor is! We wonen in een smalle doodlopende straat. Mijn inziens
De Rips
worden deze veel te groot-hoog
Wij zouden graag zien dat er meer aandacht (geld / middelen) beschikbaar worden gesteld voor de leefbaarheid van de kleinste kernen van de gemeente.
Dit om het woongenot te vergroten door voorzieningen en uitstraling te verbeteren, uit te breiden, up to daten en/of bijhouden (rotondes, pleinen zoals
De Rips
in de grote kernen, speelvoorzieningen).
Zorg en aandacht voor Inwoners met een kleine beurs / Minder bureaucratie/
De Rips
Gemeentebestuur dat aandacht heeft voor de leefbaarheid van de kleine kernen ivm ( o.a. Stankoverlast )
De burgemeester mag wat regelmatiger naar de kerkdorpen komen. B.v verschillende keren is een gedeputeerde in ons dorp geweest. Het was telkens
Elsendorp een wethouder die de gedeputeerde ontving
Elsendorp de timing van deze vragenlijst is verkeerd wegens de corona tijd die we hebben, we zijn verplicht geen contact op te bouwen
Door de corona periode is het moeilijk om alles goed in te vullen, qua verenigingsleven, en sporten, konden allemaal niet, ik ben best actief in het
Elsendorp vereningsleven.
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Een groot aantal antwoorden zijn gegeven met GEEN MENING.
Elsendorp Dit komt omdat wij hier nog maar 3 maanden wonen.
Elsendorp Geen windmolens in gemeente Gemert-Bakel en zeker niet in Elsendorp en De Rips.
Heb zware burnout. Nog regelmatig dagen van angst. Het gaat de goede kant op maar heeft tijd nodig. Zodoende vrijwilligerswerk minimaal.
Elsendorp
Het lijkt meer een vragen lijst voor buurten in de kernen van de dorpen niet voor het buitengebied want daar zijn andere zaken die er toe doen ,en dan
Elsendorp kan ik met deze vragen weinig
Ik zou het zo 1-2-3 niet weten.....
Elsendorp Dat zal vanavond of morgen of zo wel komen bovendrijven...
Elsendorp kortere vragenlijst; kostte te veel tijd
Elsendorp Luister naar je mensen ook in dorpen
Riool in elsendorp nakijken. Geregeld verstopt en stank en dit ook al meerdere keren gecommuniceerd met de gemeente. Verder is het heel prettig
wonen in deze gemeente zet zich in voor zijn gemeente. Maar zonneweides moeten ze niet doen want dan kan wel een reden zijn om te verhuizen. Is
bederf van de mooie natuur hier voor die lelijke dingen er zijn daken genoeg op de industrieterrein en bij nieuwbouw bedrijfshallen verplichten dat er
Elsendorp zonnepanelen opkomen
Elsendorp Snel bouwkavels voor Elsendorp en geen windmolens.

Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp

Stop met uitbreiden grootschalige veeteelt! Stop met verstevigen van het landschap! Stop met
Nadenken over windmolens en zonnepanelen-energie. Er is voldoende alternatief op kernenergie-gebied. Stop
Met korte termijnbeslissingen. Denk ZELF na en laat je informeren over de mogelijkheden van kern- energie. Doe eens IETS aan leefbaarheid
buitengebieden (veelteelt/stank/geluidsoverlast/tuinafval (meer als in een woonwijk) Hogedrukgemalen/pompen zijn oud en versleten
Vooral doorgaan met de dorpsondersteuners.
Wat minder onzinnige regeltjes en meer naar de situaties kijken.
Zet meer in op waterstof om de gemeente gasloos te maken. De NAM heeft over 4 jaar waterstof beschikbaar naast het aardgasnet. Maak hier beleid op
en zet niet alleen maar in op windmolens en zonnepanelen.
Zorg ook voor de dorpen en leg de focus niet alleen op de kern. Samen moeten we leven en zorgen we voor een gemeente.
zorgen dat er grond vrij komt voor woning bouw, en voor huizen voor ouderen
zorgen dat iedereen het gemerts nieuwsblad ontvangt in het buitengebied laat dit te wensen over
Beter en meer luisteren en ruimte bieden in regels. Manier waarop gemeente werkt is meer en meer beklemmend te noemen.
denk na wat je doet en waar je de burgers mee opzadelt want dit word regelmatig vergeten.
Ja aub controle op opruimen je afval, neem het mee naar huis.
Mensen ruim de hondendrollen op !!!!!!!!!!!!!!
Ripsestraat. Heggen snoeien, hangen half over 't fietspad. Fietspad Kruisberglaan is zeer slecht!
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